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SASKAĽOTS  APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiľa universitātes Dekānu padomē   Rīgas Stradiľa universitātes Senātā 

2011. gada 16. maija sēdē  2011. gada 17. maija sēdē 

PROTOKOLS NR. 36                  PROTOKOLS NR.12/17.05.11. 

 

1. Studiju programmas pašnovērtējuma ziľojums. 

1.1. Doktora studiju mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 

 

Programmas mērķis - Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, 

zinātniskam un praktiskam darbam medicīnā ar padziļinātām zināšanām daţādās medicīnas 

nozarēs, sagatavotus veikt oriģinālus zinātniskus pētījumus, spējīgus apmācīt medicīnas 

studentus un rezidentus, vadīt zinātniskus pētījumus nākotnē, kā arī izglītot sabiedrību savas 

specializācijas jomā. 

 

Programmas uzdevumi:  

 nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaľas un attieksmi, kas dotu viľiem 

spēju sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus attiecīgā specialitātē; 

 sagatavot augsta līmeľa speciālistus medicīnā, kuri spētu sistematizēt, metodoloģiski 

analizēt praktiskos un eksperimentālos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, 

un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā, ieviest jaunas 

pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes un publicēt savus pētījumus starptautiskā 

līmeni; 

 attīstīt iemaľas pētījuma problēmas atklāšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma 

formulēšanā, pētījuma plāna izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā; 

 sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā 

darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā 

starptautiskajā apritē; 

 sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā 

zinātniskajā tirgū; 

 sagatavot akadēmisko personālu RSU katedrām, institūtiem un zinātniskajām 

laboratorijām, citām medicīnas augstskolām; 

 sagatavot augsti izglītotus cilvēkus, kas nododot sabiedrībai savas profesionālās, sociālās 

un kulturālās zināšanas, virzītu sabiedrības tālāku attīstību. 
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Programmas plānotie rezultāti 

 

Sekmīgi apgūtas doktora studiju programmas apguves rezultātā doktorants iegūst izpratni 

un zināšanas par zinātniskā pētījuma plānošanu, organizāciju, realizāciju un iegūto datu 

apstrādi. Doktorants spēs veikt pastāvīgu, kritisku analīzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus 

pētniecības uzdevumus, ieviest jaunievedumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma hipotēzi, 

uzdevumus, plānot un vadīt zinātniskus projektus. 

Studiju programmas „Medicīna‖ rezultātā plānots sagatavot augsti kvalificētus 

zinātniekus darbam daţādās medicīnas apakšnozarēs, zinātniskajās un pētniecības institūtos 

un laboratorijās, universitātēs un citās medicīnas izglītības iestādēs. Doktorants spēs izvērtēt 

un izvēlēties pētījumam atbilstošas metodes, veikt patstāvīgus, oriģinālus un starptautiskiem 

kritērijiem un ētikas normām atbilstošus zinātniskos pētījumus. Doktorants spēs sadarboties 

ar citiem pētniekiem kopēju zinātnisku projektu realizācijā. 

Doktora studiju programmas sekmīgas beigšanas rezultātā absolvents sasniegs sekojošus 

studiju rezultātus: 

 Pārzina un izprot aktuālas zinātniskas teorijas un atziľas medicīnā; 

 Spēj izmantot iegūtās zināšanas pētniecības metodoloģijā, zinātnisko datu statistiskās 

analīzes metodēs un epidemioloģijā; 

 Spēj izvērtēt risināmo problēmu, analizēt cēloľus un rast risinājumu; 

 Spēj pamatot un aizstāvēt savu viedokli par aktuālajām problēmām medicīnā; 

 Spēj komunicēt un sadarboties starptautiskā līmenī par aktuāliem pētniecības 

jautājumiem medicīnā; 

 Spēj nodot savas zināšanas un prasmes studentiem un rezidentiem; 

 Spēj vadīt pētnieku grupu; 

 Spēj veikt mūsdienīgus, oriģinālus pētījumus medicīnā; 

 Ir iesniedzis promocijas darba anotāciju ar darba rezultātiem vai ir aizstāvējis 

promocijas darbu 

 

Kā doktora studiju programmas sekmīgs noslēgums studiju laikā ir iesniegta promocijas 

darba anotācija ar darba rezultātiem vai aizstāvēts promocijas darbs. Sekmīgi absolvējot 

doktora studiju programmu „Medicīna‖, doktorants iegūst tādas prasmes, zināšanas un 

kompetences, kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 8. līmenim. Doktora 

studiju programma „Medicīna‖ dod iespēju iegūt medicīnas doktora grādu. 

 

1.2. Programmas struktūra, raksturojums un organizācija 

1.2.1. Studiju programmas uzbūve 

Iegūstamais grāds – medicīnas zinātľu doktors (Dr.med.) 

Prasības uzľemšanai doktorantūrā- augstākā – maģistra grāds  veselības aprūpē vai tam 

pielīdzinātais grāds medicīnā, stomatoloģijā, bioloģijā vai farmācijā. 

Iestājpārbaudījumi – atbilstoši RSU Nolikumam par doktora studijām RSU (skatīt 

pielikumā). 
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Studiju ilgums – 3 gadi pilna laika studijās. 

Studiju forma – pilna laika klātienes studijas. 

Studiju gadu veido 48 studiju nedēļas un 4 atvaļinājuma nedēļas. 

Doktorants var būt imatrikulēts doktora studiju programmā piecus kalendāros gadus  

Studiju maksa gadā – Doktora studijas notiek par Valsts budţeta dotāciju doktora 

studijām, Latvijas Zinātnes padomes vai citu institūciju piešķirtajām stipendijām (grantiem), 

personīgajiem vai juridisko personu līdzekļiem. Studijas par citu institūciju piešķirtajām 

stipendijām (grantiem), personīgajiem vai juridisko personu līdzekļiem reglamentē studiju 

līgums. Plānoto izmaksu tāme 2011./2012.m.g. skat. pielikumā Nr.3. 

 

1.2.2. Doktorantūras studiju programmas struktūra un organizācija 

Rīgas Stradiľa universitātes (RSU) doktora studiju programma ―Medicīna‖ tiek organizēta 

saskaľā ar Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, Izglītības likumu, MK 

noteikumiem Nr.1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un 

kritēriji‖, MK noteikumi Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju‖, RSU Satversmi, 

RSU doktora studiju programmu (27.12.2005.) un RSU Doktora studiju reglamentu 

(apstiprināts RSU senātā 19.04.2011.). 

Doktora studiju programmas izveidē ľemti vērā Boloľas deklarācijas pamatprincipi, kā arī 

Eiropas doktorantūras studiju koncepcija, ievērojot Zalcburgas konferences kritērijus un 

Zagrebas- Helsinku deklarācijas pamatprincipus. 

Doktora studiju programmas pārzina mācību prorektors, bet administratīvo vadību 

nodrošina Doktorantūras nodaļas dekāns. 

Par doktora studiju programmas realizāciju atbild studiju programmas vadītājs. 

Doktoranta studijas pārrauga studiju programmas vadītājs un zinātniskā darba vadītājs. 

Katram doktorantam, studējot doktorantūrā, ir viens vai divi zinātniskā darba vadītāji, 

kuri vada doktoranta zinātnisko darbību. Darba zinātniskajiem vadītājiem jābūt ar zinātnisku 

grādu un publikācijām starptautiski recenzējamos zinātniskos izdevumos. Nepieciešamības 

gadījumā doktorants var piesaistīt arī zinātniskos konsultantus. 

Studiju programmas „Medicīna" reflektantus imatrikulē saskaľā ar konkursa rezultātiem, 

ko veido šādu vērtējumu summa: 

 recenzentu vērtējums; 

 zinātnisko iestrādľu vērtējums; 

 plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana. 

Ľemot vērā Zagrebas-Helsinku deklarācijas pamatprincipus, doktora studiju programma 

tiek realizēta 120 KP apjomā, kuru lielāko daļu (80% jeb 96 KP) veido neatkarīgs, oriģināls 

autora zinātnisks pētījums jeb obligātā zinātniski pētnieciskā daļa, bet atlikušo daļu (20% jeb 

24 KP) sastāda izglītības process. 

Doktora studiju kopējais apjoms ir 120 kredītpunkti (KP). Doktora studiju programma tiek 

organizēta trijās sadaļās: 

 

Tabula Nr.1. „Doktora studiju programmas organizācija” 

 % KP 

Obligāti zinātniski pētnieciskā daļa  80% 96 

Obligātā izglītības daļa 16.7% 20 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=184810&version_date=09.10.2010%20
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Brīvās izvēles daļa 3.3% 4 

Kopā 100% 120 KP 

 

Obligāti zinātniski pētniecisko daļu doktorants veic sava zinātniskā darba vadītāja 

uzraudzībā pēc individuālas programmas. Zinātniski pētnieciskā darba rezultātu doktorants 

parāda sekojošos veidos: 

 

• publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos, vai apstiprinājums 

par publikācijas pieľemšanu publikācijai; 

• publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā, vai apstiprinājums par 

publikācijas pieľemšanu publicēšanai; 

• starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta 

(Proceedings) izdevums (vismaz 3 lpp); 

• mutisks ziľojums/referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā, 

konferencē; 

• mutisks ziľojums/referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga 

kongresā/ konferencē; 

• tēzes starptautiskā kongresā/seminārā; 

• tēzes vietēja mēroga kongresā/ seminārā; 

• starptautisks patents; 

• Latvijas patents; 

• zinātniska monogrāfija (vienīgais autors); 

• sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu). 

 

Katra studiju gada beigās apakšnozares vadītājs kopā ar Doktorantūras nodaļu izveido 

komisiju doktorantu zinātniski pētnieciskā darba novērtēšanai. Pozitīva novērtējuma 

gadījumā doktorantam tiek piešķirti attiecīgie kredītpunkti par studiju gadu. 

Studiju programmas obligātās izglītības daļa ietver lekciju un semināru ciklus, kuru 

mērķis ir paplašināt doktoranta zināšanas pētnieciskā darba izstrādes metodoloģijā, 

matemātiskā statistikā, epidemioloģijā un pilnveidot zinātniskā darba prasmes un iemaľas. Tā 

kā RSU ir ieinteresēta doktorantus apmācīt arī kā nākamos docētājus augstskolās, tad kā 

obligāta prasība ir piedalīšanās pedagoģiskajā darbā. Studiju programmas obligātās izglītības 

daļas sastāvdaļas apkopotas tabulā Nr.2. 

 

Tabula Nr.2. „Obligātās izglītības daļas sastāvdaļas.” 

Sastāvdaļas KP Pārbaidījuma veids 

Matemātiskā statistika 2 Ieskaite 

Zinātniskās darbības metodoloģija 2 Ieskaite 

Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā- par 1 mācību 

gadu 

2 Katedras vadītāja 

paraksts doktoranta 

grāmatā 

Informācijas tehnoloģijas un informācijpratība 2 Ieskaite 

Medicīnas ētika 2 Ieskaite 

Epidemioloģija 2 Ieskaite 
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Promocijas eksāmens specialitātē (sertifikāts 

specialitātē)* 

4 Eksāmens 

Promocijas eksāmens svešvalodā 2 Eksāmens 

*Doktoranti, kuri ieguvuši ārstniecības personas sertifikātu apakšnozarē, kurā tiek 

veikts pētniecības darbs, sertifikāts tiek pielīdzināts promocijas eksāmenam. 

Brīvās izvēles daļas studiju priekšmetus doktorants var izvēlēties saistībā ar savu 

apakšspecialitāti un plānoto zinātnisko darbu. Brīvas izvēles daļas priekšmeti apkopoti tabulā 

Nr.3 Brīvās izvēles daļas priekšmeti. 

 

Tabula Nr.3. „Brīvās izvēles daļas priekšmeti.” 

Sastāvdaļas KP 

Lekciju cikls „Farmakoloģijas sasniegumi‖  2 

Lekciju cikls „Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos 

pētījumos‖ 

2 

Lekciju cikls „Pedagoģijas pamati‖  2 

Lekciju cikls „Mūsdienu kardioloģija‖ 2 

 

Minimālais KP daudzums, kas jāsavāc katrā studiju gadā, lai doktorants būtu sekmīgs un 

tiktu pārcelts nākošajā studiju gadā redzams tabulā Nr.4. 

Tabula Nr.4. „Minimālais KP daudzums, kas jāiegūst katrā studiju gadā” 

Sadaļa I studiju gads II studiju gads III studiju gads 

Obligātā zinātniski pētnieciskā 

darbība 

28 32 36 

Obligātā izglītības daļa 10 6 4 

Brīvās izvēles daļa 2 2 - 

Kopā 40 40 40 

 

Obligātā izvēles daļa tiek veidota atbilstoši doktoranta pētniecības darbam un medicīnas 

apakšnozarēm. Atbilstoši tam tiek plānots arī promocijas eksāmens specialitātē. 

 

Medicīnas studiju programmā tiek izdalītas sekojošas apakšnozares: 

1) Internā medicīna. 

2) Ķirurģija. 

3) Teorētiskās medicīnas apakšnozare. 

4) Stomatoloģija. 

5) Sabiedrības veselība. 

6) Veselības aprūpes zinātne. 

 

 

Internā medicīna ietver sekojošas disciplīnas: 

 Sirds un asins vadu slimības; 

 Plaušu slimības; 

 Nieru slimības; 
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 Saistaudu, muskuļu un kaulu slimības (reimatoloģiju); 

 Gastroenteroloģiju; 

 Endokrinoloģiju; 

 Hematoloģiju; 

 Infekcijas slimības; 

 Neiroloģiju; 

 Alergoloģiju; 

 Uztura mācību. 

 

Ķirurģija ietver sevī sekojošas disciplīnas: 

 Vispārējā ķirurģija; 

 Kardioķirurģija; 

 Anestezioloģija un reanimatoloģija; 

 Neiroķirurģija; 

 Oftalmoloģija; 

 Otorinolaringoloģija; 

 Uroloģija; 

 Angioķirurģija; 

 Bērnu ķirurģija; 

 Torokālā ķirurģija; 

 Plastiskā ķirurģija; 

 Onkoloģija. 

 

Bāzes medicīna sevī ietver sekojošas disciplīnas: 

 Anatomija; 

 Antropoloģija; 

 Aroda un vides medicīna; 

 Biofizika; 

 Biomehānika; 

 Fizioloģija; 

 Funkcionālā embrioloģija; 

 Ģenētika; 

 Histoloģija; 

 Imunoloģija; 

 Klīniskā bioķīmija; 

 Medicīniskā bioloģija; 

 Mikrobioloģija; 

 Patoloģiskā anatomija; 

 Patoloģiskā fizioloģija; 

 Rehabilitoloģija 

 Medicīniskā biomehānika. 
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1.2.3. Vērtēšanas sistēma. 

Doktoranta studiju apakšprogrammas apguvi kontrolē darba zinātniskais vadītājs un 

Doktora programmas vadītājs. Doktorantu zināšanu un prasmju pārbaude atkarībā no studiju 

priekšmeta specifikas var tikt organizēta daţādos pārbaudījumu veidos. Tie var būt 

kontroldarbi, referāti, ieskaites un eksāmeni: Kontroldarbs – rakstiska zināšanu pārbaude 

nodarbības ietvaros. Referāts – doktoranta rakstiski sagatavots apkopojošs materiāls par 

promocijas darba tēmu. Ieskaite – zināšanu pārbaudes forma, kura tiek kārtota, pabeidzot 

studiju priekšmetu vai arī svarīgu studiju priekšmeta posmu. Teorētisko ieskaiti organizē 

līdzīgi eksāmenam, vērtējums tajā var būt – sekmīgi (S) vai nesekmīgi (N). Vērtējumu 

ieraksta doktoranta grāmatā. Eksāmens – zināšanu un prasmju par studiju priekšmetu (vai tā 

daļu) pārbaudes forma, kurā zināšanu vērtēšana tiek veikta ballēs, izmantojot 10 ballu 

sistēmu. 

Eksāmenos un ieskaitēs var izmantot daţādus pārbaudes veidus: 

 rakstveidā;  

 mutvārdos; 

 datorizēti;  

 kombinētā formā (piemēram, rakstveidā un mutvārdos); 

Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma 

Doktorantu zināšanu un prasmju vērtēšanai lieto 10 ballu sistēmu, vērtēšanai izmantojot 

šajā nodaļā aprakstītos kritērijus.  

Novērtējums Prasības 

“izcili”  

(10 balles) 

 doktorants ir apguvis zināšanas un iemaľas ļoti augstā 

līmenī, kas liecina, ka vielu kopumā ir ne tikai pilnībā 

pareizi uztvēris, iegaumējis, spēj reproducēt un izmantot 

līdzīgās situācijās, bet arī spēj savas zināšanas pielietot 

studiju priekšmeta programmā neiekļautās situācijās un 

uzdevumos; 

 tipveida uzdevumiem un situācijām spēj atrast alternatīvus 

vai nestandarta risinājumus. 

“teicami”  

(9 balles) 

 doktorants uzrāda augstu studiju vielas apguves līmeni (90 

% no studiju vielas apjoma), bez grūtībām to reproducē un 

adekvāti izmanto uzdevumu (situāciju) risināšanā; 

 spēj savas atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt, lai 

izdarītu pareizus secinājumus, kuri izriet no uzdevumu vai 

reālo situāciju nosacījumiem; 

 bez grūtībām spēj saskatīt un izskaidrot likumsakarības; 

 spēj teikto loģiski argumentēt, izmantojot apgūtos 

jēdzienus un teorijas. 

“ļoti labi”  

(8 balles) 

 doktorants apguvis 85 % no studiju vielas apjoma, 

atbildes lielā mērā atbilst prasībām, kas izvirzītas 

vērtējumam ―teicami‖(9 balles), tomēr savā atbildē pieļauj 

daţas nepilnības un neprecizitātes;  

 vai arī, ja viľa atbildes ir vērtējamas nedaudz zemāk par 

―teicami‖, bet ievērojami augstāk par ―labi‖. 
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“labi”  

(7 balles) 

 doktorants labi apguvis studiju vielu (75% no studiju 

vielas apjoma), ar izpratni var to reproducēt pilnā apjomā 

vai tuvu tam, labi zina jēdzienus, likumus, teorijas un var 

tos izskaidrot; 

 saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no 

nebūtiskā; 

 spēj labi izmantot zināšanas tipveida uzdevumu un 

klīnisku situāciju risināšanā; 

 pieļauj daţas kļūdas;  

 spēj izdarīt loģiskus spriedumus pamatojoties uz 

likumsakarībām un faktiem, kas apgūti studiju procesā. 

“gandrīz labi”  

(6 balles) 

 doktoranta zināšanas un prasme vairāk atbilst vērtējumam 

―labi‖(7 balles), nekā ―viduvēji‖(5 balles) un viľš ir 

apguvis vismaz 70% no studiju vielas apjoma, taču tās ir 

ne tik dziļas, lai tiktu vērtētas ar ―labi‖ (7 balles); 

“viduvēji”  

(5 balles) 

 doktorants  pamatos studiju vielu ir apguvis sekmīgi un 

var reproducēt vismaz 60% no tās apjoma; 

 prot atšķirt būtisko no nebūtiskā; 

 risina tipveida uzdevumus (situācijas), bet izmanto tikai 

plaši pazīstamas izziľas metodes; 

  zina teorijas galvenos, jēdzienus un likumus. 

“gandrīz 

viduvēji”  

(4 balles) 

 doktoranta sasniegumi ir ievērojami labāki par ―vājiem‖ 

(3 balles), bet nedaudz sliktāki par ―viduvējiem‖ (5 balles) 

un viľš ir apguvis ne mazāk kā 55% no studiju vielas 

apjoma; 

 doktorants kļūdās, taču kļūdu būtiskuma pakāpe un skaits 

ir pieļaujams atbilstoši studiju disciplīnas specifikai; 

 doktorants risina uzdevumus (situācijas), kas analogi jau 

pazīstamiem. 

“vāji”  

(3 balles) 

 studiju vielu apguvis vāji, bet ne mazāk kā 30% apjomā, 

zina galvenos jēdzienus un definīcijas, likumus zina tikai 

aptuveni; 

 izvirzītajā problēmā vāji atšķir būtisko no nebūtiskā; 

 spēj risināt tikai vienkāršus uzdevumus (situācijas); 

 pieļauj daudz kļūdu (to skaits atkarīgs no studiju 

disciplīnas specifikas). 

“ļoti vāji”  

(2 balles) 

 doktorants studiju vielu ir apguvis ļoti vāji, bet ne mazāk 

kā 20% no apjoma; 

 spēj risināt tikai ļoti vienkāršus uzdevumus (situācijas), 

vai arī spēj risināt uzdevumus tikai pēc parauga; 

 pieļauj daudz rupju kļūdu; 

 izvirzītajās problēmās neatšķir būtisko no nebūtiskā. 

“ļoti, ļoti vāji”  

(1 balli) 

 doktorants uz pārbaudījumu ir ieradies, taču studiju vielu 

apguvis pavisam vāji (mazāk par 20% no studiju vielas 

apjoma ) vai vispār atsakās atbildēt; 

  uzdevumu (situācijas) risināt nemēģina; 

 izmanto arī, ja doktorants neievēro pārbaudījuma 

noteikumus, izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai citu 

personu palīdzību. 
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Doktorants ir sekmīgs, ja ir saľēmis vērtējumu ―gandrīz viduvēji‖ (4 balles) vai augstāku. 

10 ballu sistēmu neizmanto nodarbību ieskaites un ieskaites vērtēšanai. 

Nodarbību ieskaite ir nokārtota, un doktorants saľem vērtējumu ―ieskaitīts‖, ja doktorants ir 

izpildījis studiju priekšmeta programmā paredzētās prasības.  

Ieskaite ir nokārtota un doktorants saľem vērtējumu ―sekmīgi‖ (S), ja viľa zināšanas un 

prasme atbilst vērtējuma līmenim ―gandrīz viduvēji‖ (4 balles) un augstāk. Ja ieskaitē 

doktoranta zināšanas šim līmenim neatbilst, viľš saľem vērtējumu ―nesekmīgi‖ (N). 

 

1.2.4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Studiju programmas īstenošana sākas ar doktorantu uzľemšanu. Uzľemšana šobrīd 

notiek vienu reizi gadā, konkursa kārtībā, to reglamentē Nolikums (skatīt pielikumā). 

Pieteikšanās konkursam tiek izsludināta RSU mājas lapā. Pretendentiem ir jāiesniedz 

noteiktie dokumenti, pēc tam plānotā zinātniskā darba anotāciju ekspertē 2 eksperti. Nākošajā 

posmā – pētījuma mutiskajā prezentācijā un aizstāvēšanā piedalās tie pretendenti, kam ir 

dotas divas pozitīvas recenzentu atsauksmes. Ja iepriekšējā posmā recenzentu domas 

dalījušās, tad darbs tiek nodots trešajam recenzentam. Ja ir divas negatīvas atsauksmes, tālāka 

pretendenta dalība nenotiek. Doktorantu uzľemšanas process ir atklāta konkursa veidā, 

nolikumā ir reglamentēti punkti, ko pretendents var saľemt. Konkursa rezultātus veido šādu 

vērtējumu summa: recenzentu vērtējums, zinātnisko iestrādľu vērtējums, mutiskās plānotā 

zinātniskā darba aizstāvēšana. Pēc datu apkopošanas, kā arī ľemot vērā doktorantūras vietu 

skaitu, tiek paziľoti konkursa rezultāti, un tālāk notiek imatrikulācijas process. 

Uzsākot katru studiju gadu, doktorants saľem doktora studiju programmas „Medicīna‖ 

noteiktā studiju gada (1., 2. vai 3. ) gada plānu noteiktajam akadēmiskajam gadam. 

Doktorantam lekciju apmeklējums, nokārtotie eksāmeni, pedagoģiskais darbs ir jāatspoguļo 

speciālā doktoranta grāmatā, kas pieejama elektroniski un aizpildāma. Studiju gada 

noslēgumā doktorantam jāiesniedz aizpildītas un parakstītas formas. 

Doktorantūras studijām medicīnā ir noteikts kopējais kredītpunktu (KP), kas jāsaľem 3 

studiju gadu laikā. Šie 120 KP ir sadalīti gan pēc atsevišķām sadaļām, gan pēc studiju 

gadiem. Mēneša laikā pēc imatrikulācijas doktorantam jāiesniedz savs darba plāns pirmajam 

studiju gadam, tam ir jābūt saskaľotam ir doktoranta vadītāju. Mēneša laikā doktora studiju 

programmas „Medicīna‖ vadītājs iepazīstas ar iesniegtajiem plāniem un tos akceptē, pēc tam 

tie tiek nodoti dekānam saskaľošanai. Ja studiju plānā ir neprecizitātes vai kļūdas, studiju 

programmas vadītājs tās individuāli apsprieţ ar doktorantu un viľa vadītāju līdz gada plāns 

var tikt saskaľots. Studiju gada laikā doktorants apmeklē lekcijas un nodarbības, veic 

zinātnisko darbu, ko kontrolē viľa vadītājs. Studiju gada beigās apakšnozares vadītājs kopā ar 

Doktorantūras nodaļu izveido komisiju doktorantu zinātniski pētnieciskā darba izvērtēšanai. 

Pozitīva novērtējuma gadījumā tiek piešķirti attiecīgie kredītpunkti zinātniski pētnieciskajā 

daļā. Studiju gada beigās visiem doktorantiem ir klātienes tikšanās ar studiju programmas 

„Medicīna‖ vadītāju, kuras laikā tiek analizēta atskaite par studiju gadu, nākošā studiju gada 

darba plāns, problēmas, ar kurām doktorants ir saskāries, tiek saskaitīti gada laikā iegūtie KP. 

Doktorantam ir arī iespēja jebkurā laikā ar neskaidriem jautājumiem, problēmām vērsties pie 

studiju programmas vadītāja, lai jautājumus atrisinātu. 
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Ja 3. studiju gada noslēgumā doktorants ir ieguvis noteikto kredītpunktu apjomu, ir 

iesniedzis promocijas darba anotāciju ar darba rezultātiem vai aizstāvējis promocijas darbu, 

tad viľam izsniedz apliecinājumu par doktora studiju programmas nokārtošanu. 

 

1.2.5. Būtiskākās izmaiľas kopš iepriekšējās akreditācijas. 

RSU doktorantūras nodaļa cenšas nepārtraukti uzlabot studiju programmu, ľemot vērā 

kopējās tendences Eiropas Savienības valstīs, starptautisko organizāciju ieteiktos principus 

(Standarts for PhD education in Biomedicine and Health Science. PRPHEUS-AMSE-

WFME). 

Iepriekšējā programmas akreditācija bija 2004. gada aprīlī. Akreditācijas komisiju vadīja 

prof. Lembit Allikmets (Tartu Universitāte, Medicīnas fakultāte; Faculty of Medicine, 

University of Tartu), komisijas locekļi bija prof. Eric van Marck (Dekāns, Antverp 

Universitātes Medicīnas Fakultāte; Dean, Faculty of Medicine, University of Antverp) un 

prof. Andris Vītols (Latvijas Kardioloģijas Institūts; Latvian Institute of Cardiology). 

Komisija apstiprināja studiju programmas akreditāciju uz 6 gadiem, sniedzot arī 

rekomendācijas programmas uzlabošanai. Tika rekomendēts izveidot formālu komiteju, kas 

pārliecinās par studiju kvalitāti, izveidot kursus par pedagoģiju un bioētiku. Komisija arī 

rekomendēja disertāciju (tēzes) rakstīt un publicēt angļu valodā, latviski rakstot tikai 

apkopojumu, tāpat samazināt prasīto publikāciju skaitu (bija 5) līdz 2/3, bet doktorantam 

jābūt pirmajam autoram. 

Izmaiľas, kas notikušas kopš pēdējās akreditācijas reizes: 

1) Uzlabots iestāšanās konkurss. Tiek vērtētas jau esošās iestrādes par zinātnisko darbu, 

tai skaitā publikācijas, kā arī jābūt Ētikas komitejas atļaujai darbam. Ja ir pozitīvs 

ekspertu slēdziens par plānoto zinātnisko darbu, pretendentam obligāti ir arī mutiski 

jāaizstāv savs darbs, jāatbild uz komisijas jautājumiem. Tas ir būtiski uzlabojis līmeni, 

ar kādu doktoranti sāk savas studijas. Pētniecību doktorants sāk ātrāk, jo darba 

mērķis, plāns ir skaidrs, ir arī Ētikas komitejas atļauja, kas nav jāprasa un jāzaudē 

laiks. 

2) Kopējais kredītpunktu skaits ir 120 KP, bija 140 KP. 

3) Noteikts, ka doktora studiju programmas sekmīgs noslēgums ir promocijas darba 

anotācijas ar darba rezultātiem iesniegšana vai aizstāvēts promocijas darbs. 

4) Doktorantūras daļā ir izveidota Doktorantūras studiju padome. 

5) RSU laika posmā kopš pēdējās atkārtotās akreditācijas ir kļuvusi par biedru 

ORPHEUS un Eiropas Universitāšu apvienībā (European University Association). 

6) Obligātajā izglītības sadaļā iekļauts kurss „Medicīnas ētika‖. 

7) Izvēles daļā iekļauti jauni kursi „Pedagoģijas pamati‖ un „Laboratorijas dzīvnieku 

izmantošana zinātniskajos pētījumos‖. 

8) No 2009./2010. m.g. obligāta prasība ir piedalīšanās pedagoģiskajā darbā. 

9) Doktorantūras nodaļā strādā pētniecības procesa organizators datu pētniecības un 

apstrādes jautājumos, kurš sniedz individuālas konsultācijas doktorantiem par viľu 

pētniecisko datu statistisko apstrādi.  

10) Doktoranti var pieteikties konkursā un saľemt stipendijas no Eiropas Savienības 

Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Atbalsts doktorantiem studiju programmas 

apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiľa universitātē‖. 
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11)  2009./2010. m.g. organizēts pirmais apmācību kurss medicīnas un farmācijas 

doktorantiem, kuru vadīja pieaicināts ārzemju vieslektora no Karolinskas 

Universitātes Zviedrijā – asoc. Prof. Mesfin Kassaye Tesma nolasīja kursu 

„Zinātnisko datu statistiska apstrāde un izvērtēšana‖. 

12)  Pirmo reizi tika organizēts starptautiska konference „Medicīnas doktora studiju 

programmas harmonizācija Eiropas Savienības valstu telpā‖ medicīnas un farmācijas 

doktora studiju programmu vadītājiem un doktorantu zinātniskajiem vadītājiem. 

Vieslektori bija prof. Zdravko Lackovic (Eiropas medicīnas studiju programma 

asociācijas, ORPHEUS ģenerālsekretārs), prof. Seppo Meri (Helsinku universitāte, 

OPHEUS ģenerālsekretārs), prof. David Gordon (Eiropas medicīnas augstskolu 

asociācijas, AMSE prezidents, ORPHEUS viceprezidents) un prof. Anders 

Gustafsson (Karoliskas universitātes medicīnas doktora studiju programmas vadītājs). 

 

Šobrīd RSU promocijas darbs tiek rakstīts un vērtēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.1001 

„Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji‖ (27.12.2005.). 

Šobrīd nav obligāta prasība promocijas darbu rakstīt angliski, tādēļ lielākā daļa promocijas 

darbu raksta latviski, kopsavilkums ir gan latviski, gan angliski. Saskaľā ar iepriekš 

minētajiem MK noteikumiem publikācijām jābūt publicētām un pieľemtām publicēšanai 

zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, ir starptautiski pieejama zinātniskās 

informācijas krātuvēs un tiek citēta starptautiski pieejamās datu bāzēs, bet nav noteikts tieši 

publikāciju skaits. RSU Promocijas padomes parasti akceptē 3 publikācijas, no kurām vismaz 

vienai jābūt starptautiski citējamās datu bāzēs. 

 

1.3 Doktoranti. 

1.3.1. Doktorantu skaits. 

Laika posmā kopš pagājušās studiju programmas „Medicīna‖ akreditācijas doktorantūrā 

studējošo skaits ir pieaudzis. Tas skaidrojams ar medicīnas doktora grāda prestiţa pieaugumu 

valstī, īpaši klīniskajās universitātes slimnīcu vidū. Kopējais studējošo skaits atspoguļots 

tabulā Nr.5. 

 

Tabula Nr.5 „Doktorantu skaits studiju programmā „Medicīna” (31.04.2011.)” 

Doktoranti 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads Kopā 

Studējošie 39 55 45 139 

Akadēmiskajā 

atvaļinājumā 

7 14 19 40 

Akadēmiskie atvaļinājumi ir vai nu veselības problēmu, vai arī ģimenes apstākļu dēļ. 

 

1.3.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits. 

Pretendentu imatrikulācijas process jau aprakstīts, runājot par studiju programmas 

īstenošanu. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits parādīts tabulā Nr.6. 

 

Tabula Nr. 6 „Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits” 

Gads Imatrikulēto Studē par valsts Studē par maksu 
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studentu skaits budţeta 

līdzekļiem 

2005. gads 58 58 0 

2006. gads 49 49 0 

2007. gads 17 17 0 

2008. gads 60 60 0 

2009. gads 61 61 0 

2010. gads 38 38 0 

Pēdējos divos gados, proti, 2009. un 2010. gadā uzľemšana doktorantūras studijās notika 

tikai vienu reizi gadā, līdz tam – divas reizes gadā. Pārskatāmības nolūkā imatrikulētie 

studenti uzrādīti pēc imatrikulācijas gada. 

 

1.3.3. Absolventu skaits. 

Sākot no 2009. gada beidzot doktora studiju programmu un iegūstot nepieciešamo KP 

daudzumu, doktorants saľem apliecinājumu par doktora studiju programmas beigšanu. Tā kā 

ilgu laiku uzľemšana doktorantūras studiju programmā bija divas reizes gadā, tad arī 

izlaidums šobrīd ir arī divas reizes gadā. Tabulā Nr. 7 apkopots absolventu skaits pēc mācību 

gadiem. 

 

Tabula Nr. 7 „Absolventu skaits studiju programmā „Medicīna”” 

Mācību gads Absolventu skaits 

2005. 23 

2006. 20 

2007. 23 

2008. 55 

2009. 29 

2010. 12 

 

Tabula Nr.8 „Aizstāvēto promocijas darbu skaits medicīnas padomēs” 

Mācību 

gads 

Internā 

medicīna 

Ķirurģija Stomatoloģija Bāzes 

medicīnas 

zinātnes 

KOPĀ 

2005./2006. 11 3 - 2 16 

2006./2007. 4 4 - 4 12 

2007./2008. 5 1 3 2 11 

2009./2010. 10 6 6 10 32 

2010./2011. 

(līdz 

31.03.2011) 

4 1 7 6 18 

 

1.3.4. Studējošo aptaujas un to analīze. 

1.3.4.1. Doktorantu aptauja 

2011. gadā notika doktora studiju programmas „Medicīna‖ doktoranti anonīma aptauja. 

Tika aptaujāti 1., 2. un 3. kursa doktoranti, kā arī tie doktoranti, kuri atrodas akadēmiskajā 
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atvaļinājumā. Aptaujā piedalījās 58 doktoranti. Doktorantiem bija jāizvērtē tādi rādītāji kā 

apmierinātība ar studiju programmu kopumā, doktorantūras studiju vērtējums no zinātniskās 

kompetences izaugsmes viedokļa, sadarbība ar darba zinātnisko vadītāju, sadarbība ar 

Doktorantūras nodaļu, obligāto lekciju, nodarbību un individuālo statistikas konsultāciju 

organizācija un saturs, studiju vide un infrastruktūra, jānorāda, vai doktorants jūtas pietiekami 

informēts par savu studiju plānu, kā arī tika piedāvāta iespēja izteikt komentārus par aptaujā 

neiekļautām tēmām.  

 

Aptaujas jautājumi un atbildes (pie atbilţu atšifrējumiem norādīts, cik respondenti 

izvēlējušies konkrēto atbildi, diagrammās norādīts atbilţu skaits procentuāli). 

 
 

43% respondentu norāda, ka viľu apmierina studijas programmā „Medicīna‖, 33% 

uzskata, ka drīzāk atbilsts , 3% uzskata, ka neatbilsts. 43% respondentu atzīmējuši, ka 

studijas doktorantūrā paplašinājušas redzesloka apjomu, 38% atzīmē, ka drīzāk piekrīt šim 

apgalvojumam, 3% uzskata, ka tas tā nav. 

 

 
 

3% 7% 

14% 

33% 

43% 

1.Esmu apmierināts, ka studēju RSU doktorantūras 

studiju programmā "Medicīna" 

Pilnībā neatbilst (2)

Drīzāk neatbilst (4)

Grūti pateikt (8)

Drīzāk atbilst (19)

Pilnībā atbilst (25)

3% 
7% 

9% 

38% 

43% 

2. Studējot doktorantūrā, ir paplašinājies mans 

redzeslauks kopumā 

Pilnībā neatbilst (2)

Drīzāk neatbilst (4)

Grūti pateikt (5)

Drīzāk atbilst (22)

Pilnībā atbilst (25)
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Aptaujas 3., 4. un 5. jautājumi bija saistīti ar doktorantūras nozīmi doktoranta zinātniskās 

un akadēmiskās karjeras attīstībā, promocijas darba aizstāvēšanā. Doktorantūru kā nozīmīgu 

faktoru tālākā karjerā atzīmē 77% doktorantu, 2% devuši negatīvu vērtējumu. Promocijas 

darba aizstāvēšanu kā prestiţu lietu novērtējuši 81% respondentu, negatīvu atbildi uz šo 

jautājumu nav devis neviens un 3% procenti to vērtē kā drīzāk neatbilstošu. 73% doktorantu, 

ka viľiem ir nepieciešams aizstāvēt promocijas darbu, 3% to uzrāda kā „drīzāk neatbilst‖. 

 

 

0% 4% 

17% 

36% 

41% 

2% 

3. Studēt doktorantūrā man nozīmē: attīstīt nāktonē 

savu zinātnisko (akadēmisko) karjeru 

Pilnībā neatbilst (0)

Drīzāk neatbilst (2)

Grūti pateikt (10)

Drīzāk atbilst (21)

Pilnībā atbilst (24)

Nav atbildes (1)

0% 5% 
12% 

38% 

43% 

2% 

4. Studēt doktorantūrā man nozīmē: promocijas 

darba aizstāvēšanu uzskatu par prestiţa lietu 

Pilnībā neatbilst (0)

Drīzāk neatbilst (3)

Grūti pateikt (7)

Drīzāk atbilst (22)

Pilnībā atbilst (25)

Nav atbildes (1)

5% 10% 

12% 

40% 

33% 

5. Studēt doktorantūrā man nozīmē: promocijas 

darba aizstāvēšana man ir nepieciešamība 

Pilnībā neatbilst (0)

Drīzāk neatbilst (3)

Grūti pateikt (7)

Drīzāk atbilst (22)

Pilnībā atbilst (19)

4% 5% 
5% 

41% 

45% 

6. Studiju laikā aktīvāk iesaistos zinātniskos projektos 

Pilnībā neatbilst (2)

Drīzāk neatbilst (3)

Grūti pateikt (3)

Drīzāk atbilst (24)

Pilnībā atbilst (26)
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86% no respondentiem studiju laikā aktīvi iesaistās zinātniskos projektos, 4% neiesaistās 

un 5% drīzāk neiesaistās kā iesaistās. 

 

 
 

Aptaujas 7., 8. un 9. jautājumi bija saistīti ar darba zinātnisko vadītāju, vai pēc 

doktoranta domām ir pietiekoši bieţas tikšanās, vai doktorantam tiek veltīts pietiekami ilgs 

laiks. 41% sadarbību ar savu vadītāju vērtēja kā ļoti optimālu, kopumā pozitīvi sadarbību 

vērtē 79% doktorantu. 84% uzskata, ka tikšanās ar darba vadītāju ir pietiekami bieţas, 3% - 

ka nē. 32%  respondentu gribētu, lai vadītājs velta viľiem vairāk laika, 25% uzskata, ka 

veltītais laiks ir pietiekams un 27% ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. 

 

 
 

 
 

2% 3% 

16% 

38% 

41% 

7. Sadarbību ar savu vadītāju vērtēju kā ļoti 

optimālu 

Pilnībā neatbilst (1)

Drīzāk neatbilst (2)

Grūti pateikt (9)

Drīzāk atbilst (22)

Pilnībā atbilst (24)

3% 11% 
2% 

52% 

32% 

8. Mans zinātniskais darba vadītājs vienmēr ir 

pieejams, mums ir bieţas tikšanās un pārrunas par 

manis izdarīto darbu 

Pilnībā neatbilst (2)

Drīzāk neatbilst (6)

Grūti pateikt (1)

Drīzāk atbilst (29)

Pilnībā atbilst (18)

16% 

25% 

27% 

23% 
9% 

9. Es gribētu, lai mans zinātniskā darba vadītājs 

man velta vairāk laika 

Pilnībā neatbilst (9)

Drīzāk neatbilst (14)

Grūti pateikt (15)

Drīzāk atbilst (13)

Pilnībā atbilst (5)
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Sadarbību ar RSU Doktorantūras nodaļu pozitīvi vērtē 82% doktorantu, atzīmējot, ka 

darbinieki ir laipni, atsaucīgi un zinoši. Neviens nav atzīmējis pilnīgi negatīvu atbildi. 11% 

grūti atbildēt uz šo jautājumu un 7% atzīmē problēmas. 

 

 
 

 
 

0% 7% 
11% 

29% 
53% 

10. RSU darbinieki Doktorantūras nodaļā ir lapini, 

atsaucīgi un zinoši 

Pilnībā neatbilst (0)

Drīzāk neatbilst (4)

Grūti pateikt (6)

Drīzāk atbilst (16)

Pilnībā atbilst (30)

7% 

16% 

16% 

43% 

18% 

11. Doktorantūras studiju programma mani 

kopumā apmierina 

Pilnībā neatbilst (4)

Drīzāk neatbilst (9)

Grūti pateikt (9)

Drīzāk atbilst (24)

Pilnībā atbilst (10)

5% 2% 

20% 

20% 
7% 

46% 

12. Obligātās lekcijas mani pilnībā apmierināja: 

"Epidemioloģija" 

Pilnībā neatbilst (3)

Drīzāk neatbilst (1)

Grūti pateikt (11)

Drīzāk atbilst (11)

Pilnībā atbilst (4)

Nav atbildes (26)
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2% 

18% 

16% 

28% 

16% 

20% 

13. Obligātās lekcijas mani pilnībā apmierināja: 

"Zinātniskā darba metodoloģija" 
Pilnībā neatbilst (1)

Drīzāk neatbilst (10)

Grūti pateikt (9)

Drīzāk atbilst (16)

Pilnībā atbilst (9)

Nav atbildes (11)

2% 

12% 

18% 

27% 

23% 

18% 

14. Obligātās lekcijas mani pilnībā apmierināja: 

"Matemātiskā statistika" 

Pilnībā neatbilst (1)

Drīzāk neatbilst (7)

Grūti pateikt (10)

Drīzāk atbilst (15)

Pilnībā atbilst (13)

Nav atbildes (10)

5% 

13% 

18% 

33% 

15% 

16% 

15. Obligāto lekciju organizācija mani pilnībā 

apmierina 

Pilnībā neatbilst (3)

Drīzāk neatbilst (7)

Grūti pateikt (10)

Drīzāk atbilst (18)

Pilnībā atbilst (8)

Nav atbildes (9)

4% 7% 

15% 

33% 

16% 

25% 

16. Obligāto nodarbību organizācija mani pilnībā 

apmierina 

Pilnībā neatbilst (2)

Drīzāk neatbilst (4)

Grūti pateikt (8)

Drīzāk atbilst (18)

Pilnībā atbilst (9)

Nav atbildes (14)
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Aptaujas 6 jautājumi bija saistīti ar konkrētu lekciju ciklu izvērtēšanu un organizācijas 

jautājumiem. Lekcijas epidemioloģijā pilnībā apmierināja 27% doktorantu prasības, 5% tās 

vērtē kā pilnībā neatbilstošas un 20% grūti izvērtēt. Lekcijas zinātniskā darba metodoloģijā 

44% respondentu novērtēja kā labas, 16% bija grūti izteikties, 2% pilnībā neapmierināja. 

Lekcijas matemātiskajā statistikā 50% vērtēja pozitīvi, 18% nevarēja konkrēti atbildēt un 2% 

vērtēja negatīvi. Jāatzīmē, ka atbildēs par lekcijām ir diezgan liels respondentu skaits, kas 

vispār nav atbildējuši46%, 28% un 18% attiecīgi. Obligāto lekciju un nodarbību organizācija 

apmierina 48% līdz 52% doktorantu, 2-4% ir neapmierināti. 52% respondentu ir pozitīvi 

novērtējuši arī statiskas konsultanta darbu, 44% uz šo jautājumu grūti atbildēt, bet tas 

iespējams tādēļ,  ka konsultants strādā salīdzinoši nesen. 

 

 
 

2% 2% 

44% 

29% 

23% 

17. Individuālās konsultācijas par statistikas 

jautājumiem mani apmierina 

Pilnībā neatbilst (1)

Drīzāk neatbilst (1)

Grūti pateikt (24)

Drīzāk atbilst (16)

Pilnībā atbilst (13)

7% 

6% 

29% 

40% 

18% 

18. Bibliotēkā iegūstamie resursi ir pilnībā 

pietiekami 

Pilnībā neatbilst (4)

Drīzāk neatbilst (3)

Grūti pateikt (16)

Drīzāk atbilst (22)

Pilnībā atbilst (10)
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RSU Bibliotēkas iespējas novērtētas pozitīvi – 58% respondentu bibliotēkas pieejamos 

resursus vērtē kā pietiekamus, 7% - kā neatbilstošus. Bibliotēkas darba vietas pozitīvi vērtē 

63% doktorantu, negatīvas atbildes par šo jautājumu nav. 

 

 
 

Pēc aptaujas datiem 82% bija iepazinušies ar doktora studiju plānu, 4% to nebija 

izdarījuši. Aptaujā piedalījās doktoranti, kas 27% bija 1. studiju gada, 2. studiju gada – 33% 

un 40% bija 3. studiju gada doktoranti. 75% respondentu bija sievietes un 25% vīrieši. 

Lielākā daļa respondentu bija vecumā līdz 41 gadam, bet 13 % veidoja vecuma grupa 47-52 

gadi. 44% no respondentiem saľem ESF stipendijas. 

   

 
 

0% 4% 

20% 

47% 

29% 

19. Bibliotēkas darba vide ir mūsdienīgi aprīkota un 

ērta 

Pilnībā neatbilst (0)

Drīzāk neatbilst (2)

Grūti pateikt (11)

Drīzāk atbilst (26)

Pilnībā atbilst (16)

4% 7% 
7% 

29% 
53% 

20. Esmu iepazinies ar doktoranta studiju plānu, 

zinu kredītpunktu sadalījumu un nepieciešamo 

kopējo kredītpunktu apjomu 

Pilnībā neatbilst (2)

Drīzāk neatbilst (4)

Grūti pateikt (4)

Drīzāk atbilst (16)

Pilnībā atbilst (29)

75% 

25% 

22. Dzimums 

Sieviete (41)

Vīrietis (14)
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Analizējot respondentu komentārus, visbieţāk tiek minēts, ka vēlētos vairāk lekcijas 

statistikā, daţi vēlas vispār vairāk lekcijas, lielāku praktisko nodarbību skaitu par statistiku. Ir 

ieteikums, ka RSU varētu apmaksāt staţēšanos ārzemēs, kā arī kongresu apmeklējumus. Vēl 

kāds doktorants ieteicis iekļaut angļu valodas mācīšanu, ne tikai eksāmenu. 

 

1.3.4.2. Doktorantu aptauja par studiju kursu „Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un 

izvērtēšana”. 

Doktorantiem ir lūgts arī izvērtēt atsevišķus studiju priekšmetus. 2011.gadā notika 

aptauja, kurā doktorantiem tika piedāvāts izvērtēt apmācības kursu „Zinātnisko datu 

statistiskā apstrāde un izvērtēšana‖. Šis kurss tika organizēts 2010.gada 13. un 14. aprīlī un to 

vadīja vieslektors- asoc. prof. Mesfin Kassaye Tessma no Karolinskas Universitātes 

(Zviedrija). Aptaujā tika uzrunāti 2., 3. studiju gada doktoranti un doktoranti, kas 2010.gadā 

27% 

25% 
25% 

10% 
13% 

23. Vecums 

25-30 (13)

31-36 (12)

37-41 (12)

42-46 (5)

47-52 (6)

27% 

33% 

40% 

24. Studiju gads 

1. studiju gads (15)

2. studiju gads (18)

3. studiju gads (22)

44% 

56% 

25. Vai jūs saľemat ESF stipendiju? 

Jā (24)

Nē (31)
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pabeidza savas studiju gaitas (bet kursa norises laikā studēja 3. kursā). Aptaujā kopumā 

piedalījās 47 doktoranti. Tiem tika lūgts izvērtēt vairākus rādītājus, kas raksturo studiju 

priekšmeta kvalitāti vai kursa tehnisko nodrošinājumu, tāpat arī doktoranti tika aicināti izteikt 

savus ierosinājumus un komentārus, kas aptaujā nebija iekļauti. Uz jautājumiem bija jāatbild 

ar vērtējumu piecu ballu sistēmā. 70% respondentu atzīmējuši, ka priekšmetu bijis ļoti labi 

uztvert ( „5‖ – 34% un „4‖ – 36%), kā sliktu vērtējuši 5% respondentu. 75% atzīmē arī jauu 

zināšanu apguves iespēju, ka tas nedublē citus priekšmetus. Lekciju kvalitāti ar augstākajām 

atzīmēm vērtē 91% ar sliktāko – 2% respondentu. 86% atzīmē labu pasniedzēja sadarbību ar 

studējošiem, 2% šī sadarbība nav apmierinājusi. Komentāros minētas pozitīvas atsauksmes 

un vēlme klausīties vairāk vieslektoru. Pilnu datu apkopojumu var skatīt pielikumā. 

 

1.3.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

Doktorantu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ir ļoti svarīga. Doktorantūras nodaļa 

ir priecīga saľemt un ľem vērā gan mutiskus, gan rakstiskus ieteikumus. Ieteikumi rodas arī 

doktorantu pārrunu laikā ar studiju programmas „Medicīna‖ vadītāju. Tika konstatēts, ka 

daudziem doktorantiem, īpaši vecāko studiju gadu, ir problēmas ar sava zinātniskā darba datu 

apstrādi, ir neskaidri statistikas jautājumi. Tādēļ doktorantūras nodaļā šobrīd ir darbinieks, 

kas konsultē par statistikas un epidemioloģijas jautājumiem.  

Tā kā daudzi doktoranti strādā kādā medicīnas iestādē, esam ľēmuši vērā arī vēlmi par 

maksimāli ātru lekciju laiku noteikšanu, lai doktoranti var plānot savu laika grafiku. 

Tā kā doktoranti piedalās arī pedagoģiskajā darbā, viľi var tieši veikt uzlabojumus 

kopējā augstskolas apmācības procesā, sniegt priekšlikumus katedru vadītājiem.  

 

1.3.6. Absolventu aptauja un to analīze 

2011. gadā tika veikta doktora studiju programmas „Medicīna‖ absolventu aptauja. Tika 

aptaujāti doktorantūras studijas beigušie absolventi, kas studiju gaitas ir beiguši laika posmā 

no 2005. gada rudens semestra līdz 2010. gada rudens semestrim. Aptaujā piedalījās 10 

absolventi. Absolventiem tika lūgts novērtēt kā doktorantūras studiju laikā ir paplašinājies 

viľu redzesloks, vai doktorantūras studijas ir ietekmējušas un palīdzējušas attīstīt tālāko 

zinātnisko vai akadēmisko karjeru, kā absolventi kopumā vērtē doktora studiju programmu 

„Medicīna‖, kādas ir to atsauksmes par obligāto lekciju un nodarbību organizāciju un saturu, 

kā absolventi vērtē sadarbību ar Doktorantūras nodaļu un sadarbību ar zinātniskā darba 

vadītāju un vai tie ieteiktu citiem studēt doktora studiju programmā „Medicīna‖. Tāpat arī 

absolventiem tika piedāvāts izteikt savu viedokli vai ieteikumus, ja, viľuprāt, aptaujā kāda 

būtiska tēma netika pieminēta. 90% respondentu atzīmē, ka ir apmierināti ar studijām, visi 

atzīmē, ka studiju laikā paplašinājies viľu redzesloks. 80% doktorantūra ir ļāvusi attīstīt 

akadēmisko karjeru un 90% - zinātnisko karjeru. Sadarbību ar doktorantūras vadītājiem kā 

labu vērtē lielākā daļa absolventu. Visi respondenti ieteiktu studēt RSU doktorantūrā. Pilnus 

aptaujas datus var aplūkot pielikumā.  
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1.4. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 

administratīvais personāls. 

 

1.4.1. Ziľas par akadēmiskā personāla kvalifikāciju un pētnieciskā darbība. 

Studiju programmas sekmīgai nodrošināšanai būtiska nozīme ir akadēmiskajam 

personālam, kas nodrošina studiju kursa realizāciju un vada doktorantu zinātniski 

pētnieciskos darbus 

Studiju programmas realizācijā iesaistīti vadošie RSU un Latvijas zinātnieki, atsevišķiem 

doktorantiem zinātniskie vadītāji ir Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docētāji. 

Kopumā programmas nodrošināšanā ir iesaistīti 112 docētāji. No tiem ir 37 profesori, 36 

asociētie profesori, 21 docents. No tiem 111 ir zinātľu doktora grāds. Pamatdarbā RSU strādā 

97 jeb 86.7% no programmā iesaistīto docētāju skaita.  

 

Tabula Nr.9 „Medicīnas studiju apakšnozaru vadītāju kvalifikācijas dati
*
” 

Apakšnozare Vadītājs Amats RSU 

Pēdējo 5 

gadu 

publikāciju 

skaits 

Pētniecības 

virzieni 

Latvijas 

Zinātnes 

padomes 

eksperts 

Internā 

medicīna 

Prof. Aivars 

Lejnieks 

Iekšķīgo 

slimību 

katedras 

vadītājs 

208 

Metabolās 

izmaiľas; Sirds un 

asinsvadu sistēmas 

slimību riska 

faktori; Endotēlija 

disfunkcija; 

Kalcija un vitamīna 

D homeostāze; 

Gestācijas diabēts. 

Jā 

Ķirurģija 
Prof. Jānis 

Gardovskis 

RSU rektors, 

Ķirurģijas 

katedras 

vadītājs 

215 

Transplantācijas 

ķirurģija; Video 

ķirurģija; 

Onkoķirurģija; 

Pārmantotās 

onkoloģiskās 

slimības; Dzīves 

kvalitāte ķirurģijā  

Jā 

Bāzes 

medicīna 

Prof. Māra 

Pilmane 

RSU 

Anatomijas 

un 

antropoloģija

s institūta 

direktore 

313 

Embrioloģija; 

Neirohormonālie 

peptīdi; Cilmes 

šūnas; Muskuļaudu 

un nervaudu 

bojājuma 

Jā 

 

 

                                                           
* Ar pilnu publikāciju, pētījumu sarakstu var iepazīties docētāju CV pielikumā. 
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histopatoloģiskie 

aspekti, audu 

pārmaiľas 

reģenerācijas gaitā 

Stomatoloģija 

Prof. 

Ingrīda 

Čēma 

RSU 

Stomatoloģij

as fakultātes 

dekāne 

60 

Ļaundabīgie 

audzēji: melanoma, 

plakanšūnu vēzis, 

baziliomas; vīrusu 

infekcijas; mutes 

patoloģija 

Jā 

 

 

Sabiedrības 

veselība 

Prof. Ģirts 

Briģis 

RSU 

Sabiedrības 

veselības un 

epidemioloģij

as katedras 

vadītājs 

51 

Cukura diabēta 

pētījumi, Latvijas 

veselības aprūpes 

sistēma, HIV 

pētījumi Latvijā, 

Ļaundabīgie 

audzēji Latvijā 

Jā 

Veselība un 

sociālā aprūpe 

Prof. Inga 

Millere 

RSU 

Māszinību 

fakultātes 

dekāne 

21 

Veselības aprūpē 

strādājošo 

profesionālie riski 

un veselības 

traucējumi;  

Veselības aprūpes 

cilvēkresursu 

profesionāli 

relevantā uzvedība 

un personības 

faktori; 

Aprūpes 

vēsturiskie aspekti; 

Veselības aprūpes 

cilvēkresursu 

profesionālā 

kompetence 

Nē 

 

Tab. Nr.10 „ Studiju kursu docētāju kvalifikācijas dati
†
” 

Studiju kurss Uzvārds, vārds 
akadēmiskais/zinātni

skais grāds 

Pamatdarbs 

RSU 

Zinātniskā darba 

metodoloģija 

Villeruša Anita Asoc.prof./dr.med. Ir 

Epidemioloģija Briģis Ģirts Prof./dr.med. Ir 

Matemātiskā statistika Teibe Uldis Prof./dr.biol. Ir 

                                                           
† Ar pilnu publikāciju, pētījumu sarakstu var iepazīties docētāju CV pielikumā. 
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Informācijas 

tehnoloģijas un 

informācijpratība 

Spila Daiga Bakalaura grāds 

bibliotēkzinātnē 

Ir 

Medicīnas ētika Sīle Vija Prof./dr.phil. Ir 

Farmakoloģijas 

sasniegumi 

Purviľa Santa Doc./dr.med Ir 

Pedagoģijas pamati Upeniece Irēna Doc./dr.paed. Ir 

Mūsdienu kardioloģija Kalējs Oskars Asoc.prof./dr.med. Ir 

Laboratorijas dzīvnieku 

izmantošana 

zinātniskajos pētījumos 

Kūka Jānis Asist./dr.pharm. Latvijas 

Organiskās 

sintēzes institūts, 

Farmaceitiskās 

farmakoloģijas 

laboratorija 

 

Tab. Nr.11. „Doktorantu promocijas darbu vadītāju kvalifikācijas dati
‡
” 

Uzvārds, vārds akadēmiskais/zinātniskais grāds Pamatdarbs RSU 

Akota Ilze prof./ dr.med. Ir 

Ambalovs Genādijs asoc.prof./dr.med. Ir 

Ancāne Gunta asoc.prof./dr.med. Ir 

Andrēziľa Raisa prof./ dr.med. Ir 

Apse Pēteris prof./dr.habil.med. Ir 

Apškalne Daina doc./dr.med. Ir 

Bahs Guntis asoc.prof./dr.med. Ir 

Baķe Mārīte Ārija vad.pētn./dr.med. Ir 

Boka Viesturs Dr.med. VSIA „Gaiļezers‖ 

valdes priekšsēdētājs 

Briģis Ģirts prof./dr.med. Ir 

Brinkmane Anda asoc.prof./dr.med. Ir 

Care Rūta prof./dr.med. Ir 

Čapenko Svetlana vad.pētn./dr.habil.biol. Ir 

Čēma Ingrīda prof./dr.habil.med. Ir 

Dērveniece Andra doc./dr.med. Ir 

Eglīte Maija prof./dr.habil.med. Ir 

Eľģelis Arnis asoc.prof./dr.med. Ir 

Ērglis Andrejs asoc.prof./dr.med. LU 

Gardovska Dace prof./dr.habil.med. Ir 

                                                           
‡ Ar pilnu publikāciju, pētījumu sarakstu var iepazīties docētāju CV pielikumā 

(reakreditācijas dokumentu elektroniskajā versijā). 
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Gardovskis Jānis prof./dr.habil.med. Ir 

Groma Valērija asoc.prof. /dr.habil.med. Ir 

Henkuzena Ieva Dr.med./asoc.prof. LU 

Jansons Haralds Dr.habil.med. Ir 

Jodzēviča Halina doc./Dr.med. Ir 

Jumtiľš Andris doc./dr.med. Ir 

Kalējs Oskars asoc.prof./dr.med. Ir 

Kalnbērza Gunta Dr.med. BKUS Medicīniskās 

ģenētikas klīnika, 

Citoģenētikas 

laboratorijas vadītāja 

Kalvelis Andrejs prof./dr.habil.med. Ir 

Karelis Guntis doc./dr.med. Ir 

Kasjanovs Vladimirs prof./dr.habil.ing. Ir 

Kazāks Andris Dr.biol.  Latvijas 

Biomedicīnas izpētes 

un studiju centrs 

Keišs Jāzeps Dr.med. Latvijas 

Infektoloģijas centrs, 

Hepatoloģijas centra 

vadītājs 

Kleina Regīna prof./dr.med. Ir 

Kloviľš Jānis dr.biol. Latvijas 

Biomedicīnas izpētes 

un studiju centrs 

Kolupajeva Tatjana doc./dr.med. Ir 

Korľevs Egīls asoc.prof./dr.med. Ir 

Krams Alvils asoc.prof./dr.med. LU 

Krieviľš Dainis asoc.prof./dr.med. LU 

Krūmiľa Gaida prof./dr.habil.med. Ir 

Kundziľa Rita asoc.prof./dr.med. Tromso Universitāte 

(Norvēģija) 

Kupča Biruta asoc.prof./dr.med. Ir 

Kurjāne Nataļja doc./dr.med. Ir 

Ķīse Ligija asoc.prof./dr.med. Ir 

Ķīsis Jānis prof./dr.med. Ir 

Laganovska Guna prof./dr.med. Ir 

Latkovskis Gustavs doc./dr.med. LU 

Lāce Baiba Vad.pētn./dr.med. Latvijas 

Biomedicīnas izpētes 

un studiju centrs 

Lācis Aris  Dr.med. BKUS Kardioloģijas 

un kardioķirurģijas 
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klīnikas vadītājs 

Lācis Romans  Dr.med. Latvijas Sirds 

ķirurģijas centra 

vadītājs 

Lejniece Sandra prof./dr.med. Ir 

Lejnieks Aivars prof./dr.med. Ir 

Liepniece-Karele Inta doc./dr.med. Ir 

Liguts Viesturs asoc.prof./dr.med. Ir 

Logina Ināra prof./dr.med. Ir 

Lugovska Rita asoc.prof./dr.med. Ir 

Mamaja Biruta asoc.prof./dr.med. Ir 

Mihailova Inese asoc.prof./dr.med. Ir 

Mikaţāne Helēna prof./dr.med. Ir 

Miklaševičs Edvīns asoc.prof./dr.biol. Ir 

Millere Inga asoc.prof./dr.med. Ir 

Millers Andrejs asoc.prof./dr.med. Ir 

Mozgis Dzintars doc./dr.med. Ir 

Murovska Modra Dr.med. Ir 

Orļikovs Grigorijs prof./dr.habil.med. Ir 

Ozere Iveta doc./dr.med. Ir 

Ozolanta Iveta prof./dr.habil.med. Ir 

Pavāre Zane doc./dr.med. Ir 

Petrova Tamāra doc./dr.med. Ir 

Pētersons Aigars prof./dr.habil.med. Ir 

Pētersons Aivars asoc.prof./dr.med. Ir 

Pilmane Māra prof./dr.habil.med. Ir 

Pjanova Dace vad.pētn./dr.biol. Latvijas 

Biomedicīnas izpētes 

un studiju centrs 

Platkājis Ardis asoc.prof./dr.med. Ir 

Pupelis Guntars asoc.prof./dr.med. Ir 

Purviľa Santa doc./dr.med. Ir 

Rancāns Elmārs asoc.prof./dr.med. Ir 

Raščevska Malgoţata prof./dr.psych. LU 

Rezeberga Dace asoc.prof./dr.med. Ir 

Rozentāle Baiba prof./dr.med. Ir 

Salaks Juris prof./dr.med. Ir 

Sīmanis Raimonds doc./dr.med. Ir 

Skaģers Andrejs prof./dr.habil.med. Ir 

Soboļeva Una asoc.prof./dr.med. Ir 

Sokolovs Jānis prof./dr.med. Ir 

Sondore Valentīna Dr.med. V/a Latvijas 

Infektoloģijas centra 
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pētniecības nodaļas 

vadītāja 

Staľēviča Valda prof./dr.med. Ir 

Stradiľš Pēteris doc./dr.med. Ir 

Strīķe Eva doc./dr.med. Ir 

Studers Pēteris Dr.med. Traumatoloģijas un 

ortopēdijas slimnīca, 

virsārsts 

Šķesters Andrejs asoc.prof./dr.biol. Ir 

Štrumfa Ilze Doc./Dr.med. Ir 

Teibe Uldis prof./dr.biol. Ir 

Teteris Ojārs asoc.prof./dr.med. Ir 

Tretjakovs Pēteris asoc.prof./dr.biol. Ir 

Trofimovičs Genādijs asoc.prof./dr.med. Ir 

Urtāne Ilga prof./dr.med. Ir 

Vanags Indulis prof./dr.habil.med. Ir 

Vētra Aivars prof./dr.med. Ir 

Vētra Anita asoc.prof./dr.med. Ir 

Vētra Jānis prof./dr.habil.med. Ir 

Vidţis Aldis asoc.prof./dr.med. Ir 

Villeruša Anita asoc.prof./dr.med. Ir 

Vīberga Ilze doc./dr.med. LU 

Vīksna Ludmila prof./dr.habil.med. Ir 

Vītols Egils prof./dr.med. Ir 

Vjaters Egīls Dr.med. PSKUS Uroloģijas 

centra vadītājs 

Voicehovska Jūlija doc./dr.med. Ir 

Zeidlers Ints asoc.prof./dr.med. Ir 

 

Doktorantu darbu vadīšanā ir iesaistīti 108 docētāji. No tiem ir 36 profesori, 36 asociētie 

profesori un 20 docenti. Visiem docētājiem ir zinātľu doktora grāds. Pamatdarbā RSU strādā 

88 jeb 81.4 % no docētāju skaita. Daţiem doktorantiem darba vadītāji ir Latvijas 

Universitātes Medicīnas fakultātes docētāji, piemēram, asoc. prof. D.Krieviľš, asoc. prof. 

A.Ērglis, asoc.prof. A.Krams, asoc.prof. D.Krieviľš, doc. G.Latkovskis. 

 

1.4.2. Studiju programmā iesaistītais administratīvais personāls. 

Doktorantūras nodaļu vada dekāns, prof. Aigars Pētersons, studiju programmu vada prof. 

Sandra Lejniece. Doktorantūras nodaļas biroju vada Ieva Griķe, lietvede – Kristīne Švāne. 

1.5. Studiju programmas realizācijai pieejamie līdzekļi. 

Doktora studiju realizācijai pieejamos līdzekļus veido valsts finansēto doktora budţeta 

vietu skaits, un noteiktās izmaksas (skatīt 1.6.).   
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No 2009. gada augusta RSU doktoranti var saľemt finansējumu no Eiropas Sociālā fonda 

ietvaros īstenotās programmas „Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un 

zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiľa Universitātē‖. Stipendijas doktora studiju programmā 

„Medicīna‖ ir saľēmis sekojošs skaits doktorantu: 2011. gadā - 27 3. studiju gada un 11 2 

studiju gada doktoranti. 

Zinātniski pētniecisko darbu doktoranti veic RSU fakultātēs ( Medicīnas fakultātē, 

Stomatoloģijas fakultātēs, Rehabilitācijas fakultātē, Māszinības fakultātē un Sabiedrības 

veselības fakultātē) un RSU katedrās (piemēram, ķirurģijas katedrā, iekšķīgo slimību katedrā 

u.c.), RSU zinātniskajās institūcijās: RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā, RSU 

Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas Institūtā, RSU Pārmantotā vēţa 

Institūtā, RSU Stomatoloģijas institūtā. Doktoranti veic pētniecisko darbu arī lielākajās 

Latvijas slimnīcās ( P.Stradiľa Klīniskā Universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā 

universitāte slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Traumatoloģijas un ortopēdijas 

slimnīcā). Daudzi doktoranti izmanto slimnīcās, katedrās un institūtos pieejamo aparatūru, 

papildus finansējums tiek piesaistīts ar zinātnisku projektu vai pētījumu starpniecību.  

RSU ir noslēgusi vairākus starptautiskus sadarbības līgumus pētniecībā. Kā svarīgākie 

minami līgumi ar Minhenes L. Maksimilans universitāti, ar Dienvidkarolinas Medicīnas 

universitāti, ar Floridas Starptautisko universitāti, ar Karolinskas institūtu (Zviedrija).   

Doktoranti izmanto RSU bibliotēkā pieejamos resursus. Bibliotēkas krājumā ir 690 000 

informācijas avotu vienības. Sākot no 2009. gada 1. novembra, RSU bibliotēka pilda arī 

galvenās medicīnas nozares bibliotēkas funkcijas valstī un ir metodiskais centrs Latvijas 

veselības aprūpes iestāţu bibliotēkām. Bibliotēkas struktūrvienība ir Pasaules Veselības 

organizācijas (PVO) Depozitārija bibliotēka Latvijā, kas lietotājiem sniedz plašas iespējas 

iepazīties ar PVO informācijas avotiem. RSU Bibliotēka nodrošina pastāvīgu pieeju 20 

elektroniskajām datu bāzēm- BMJ Clinical Evidence, BMJ Journal, Cambridge Journals, The 

Cochcrane Library, DynaMed, EBSCO, Jama and Archives, Leta, Letonika, Lursoft, MD and 

First Consult, MolPort, Nais, nozare.lv, OVID, ProQuest, PubMed, SAGE Publications, 

Science Direct, Wiley Online Library. Tāpat arī RSU bibliotēka nodrošina pieeju 8 valsts 

nozīmes bibliotēku elektroniskajiem kopkatalogiem, RSU akadēmiskā personāla publikāciju 

un promocijas darbu datubāzei un datubāzei "Studiju priekšmetu programmu nodrošinājums 

ar informācijas avotiem. Bibliotēka piedāvā arī apmācības datu bāzu lietošanā. Ar datu bāzēm 

iespējams strādāt gan bibliotēkas telpās, gan katedru mācību telpās, gan arī, saľemot paroles, 

no citām vietām. 

1.6 Ārējie sakari 

1.6.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Tā kā šobrīd lielākā daļa RSU doktoranti turpina darbu saistībā ar RSU katedrām vai 

pētnieciskajiem institūtiem, darba devējs ir RSU un katedru vadītāji. Aptaujātie katedru 

vadītāji, kuru vadībā šobrīd strādā bijušie doktoranti norāda uz viľu motivāciju labi realizēt 

savu darbu, iekļauties katedras un institūtu pētnieciskajos projektos. Daţi bijušie doktoranti 

šobrīd jau paši kļuvuši par doktorantu vadītājiem, piemēram, doc. R. Sīmanis. Šobrīd RSU 

doktoranti ir daudzu Rīgas vadošo slimnīcu nodaļu vadītāji. Viľu darba devēji uzskata, ka 

noteiktas pozīcijas Universitātes klīnikās nākotnē varēs ieľemt tikai ārsti ar medicīnas 

doktora grādu, tādēļ tiek sekmēta slimnīcu ārstu studēšana doktorantūrā. Kopumā darba 
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devēji RSU doktorantūras studijas augstu vērtē kā nozīmīgas nākošo vadošo slimnīcas un 

universitāšu darbinieku izveidē. 

 

1.6.2. Sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām, kas realizē līdzīgas programmas. 

RSU doktoranti ir vieni no RSU mobilitātes programmas prioritātēm, kas nozīmē, ka 

tiem ir iespēja iesaistīties ERASMUS apmaiľas programmā, praktizējoties citās Eiropas 

augstskolu slimnīcās, ko doktoranti arī aktīvi izmanto.  

Tabulā Nr.12 iespējams aplūkot informāciju par doktorantu staţēšanos ārzemju 

augstskolās.  

 

Tabula Nr.12 „Doktorantu stažēšanās ārzemju augstskolās”. 

Studiju 

gads 
Uzvārds, vārds Staţēšanās vieta Gads 

3.kurss Auslands Kaspars Melnburnas Neirozinātnes centrs, 

Neiroķirurģijas nodaļa 

2008-

2009 

2.kurss Balmaks Reinis Vašingtona universitātes Medicīnas skola 

Pediatrijas Katedra 

2010 un 

2011 

1.kurss Dzalbs Aigars Neapoles Frederika II Universitātes 

Medicīnas un ķirurģijas fakultātes 

Citoģenētikas un Prenatālās diagnostikas 

nodaļa, Neapole, Itālija 

2010 

3.kurss Kapickis Mārtiľš Luisvilles Universitātes Slimnīca 2006-

2007 

3.kurss Kempa Inga •Apmācības brauciens uz Tartu Universitāti, 

Molekulu un šūnu bioloģijas institūtu, 

Igaunija 

•Apmācības brauciens uz Tartu Universitāti, 

Molekulu un šūnu bioloģijas institūtu, 

Igaunija 

•Apmācības brauciens uz Pitsburgas 

Universitāti, ASV 

2009 

 

2008 

2008 

3.kurss Lārmane Līga Mācības Japānā. HICARE apmācību 

programma radiācijas bioloģisko efektu 

izvērtēšanā, kas ietvēra apmācības daţādās 

Hirosimas un Nagasaki pētniecības 

organizācijās (Radiation Effects Research 

Foundation, Hiroshima A-Bomb Survivors 

Relief Foundation, Hiroshima A-Bomb 

Casualty Counsil, Atomic Bomb Disease 

Institute at Nagasaki University Graduate 

School of Biomedical Sciences) 

2009 
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2.kurss Moţeika Elga Roskildes slimnīcas Dermatoloģijas nodaļā 

un Kopenhāgenas universitātes Veselības 

zinātľu fakultātē 

2010-

2011 

3.kurss Odiľa Olga Lietuva, Viļľa, Mikolino Romeo 

Universitāte, Socālais darbs 
2009 

2.kurss Skride Andris UT Southwestern medical center , ASV, 

Dalasā, - centrā strādājuši vairāki Nobela 

prēmiju laureāti medicīnā. 

2010 

2.kurss Trinīte Baiba Lessius Universitātē  un Antverpenes 

Universitātes slimnīcā (Beļģija) 
2010 

1.kurss Zarembo Edgars Lietuvas Veselības zinātľu universitātes 

Bērnu ķirurģijas klīnikā Kauľā, Lietuvā. 
2010 

 

1.6.3. Piedalīšanās starptautiskajās organizācijās. 

Tā kā RSU ir ORPHEUS (Organization for PhD Education in Biomedicine and Health 

Sciences in the European System) un Eiropas Universitāšu Asociācijas (European University 

Association). Doktorantūras nodaļas pārstāvji regulāri apmeklē ORPHEUS kongresos, 

piedalās organizētajos pasākumos. 

2010. gada 8-9 oktobrī Klaipēdas Universitātes Health Science fakultāte organizēja 

International ORPHEUS darba semināru „How to Achieve Internationalization and Joint PhD 

Programmes in Biomedecine and Health Science‖, kurā RSU pārstāvēja prof. Anita Villeruša. 

Prof. A.Villeruša uzstājās arī ar priekšlasījumu par tēmu „Organisation for PhD Education in 

Medicine in Riga Stardins University‖. Klaipēdā notikušajā workshop piedalījās pārstāvji no 

Klaipēdas Universitātes ((Lietuva), Jagellonian Universitātes  (Jagellonian University) no 

Krakova, Polijā, Viļľas Universitātes ( Vilnius University) no Viļľas Lietuvā, Vīnes 

Medicīnas Universitātes (Medical University of Vienna)  no Vīnes, Austrijas, Lietuvas 

Veselības Zinātnes Universitātes (Lithuania University of Haelth Science) no Kauľas 

Lietuvā, Turku Universitātes ( Turku University) no Turku Somijā, Romaniemi Universitātes 

(Romaniemi University) no Romaniemi Somijā, Tamperes Universitātes (Tampere 

University) no Tamperes Somijā,  Immanuela Kanta Krievijas Valsts Universitātes 

(Immanuel Kant State University of Russian) no Kaliľingradas Krievijā. 

 

1.7. Studiju programmas realizācija tās likvidācijas gadījumā. 

DSP „Medicīna‖ studējošajiem tās likvidācijas gadījumā tiks nodrošinātas iespējas 

turpināt studijas citā augstākās izglītības programmā Rīgas Stradiľa universitātē- doktora 

studiju programmā „Farmācija‖.  
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2. Doktora studiju programmas „Medicīna” novērtējums valsts 

izglītības politikas kontekstā un no RSU interešu viedokļa 

RSU doktorantiem ir iespējas apgūt medicīnas apakšnozaru teorētiskās disciplīnas, kā arī 

veikt zinātniski pētniecisko darbu daţādās valsts vadošajās laboratorijās un institūtos. 

Doktoranti, realizējot pētniecisko darbu, vienlaicīgi ar promocijas darba uzrakstīšanu bieţi 

tiek izveidotas arī diagnostikas un ārstēšanas klīniskās vadlīnijas, kas dod tālāku ieguldījumu 

veselības aprūpes organizēšanā gan ambulatorajā, gan stacionārajā etapā. Būtisks doktorantu 

ieguldījums ir jaunāko zinātnisko metoţu apzināšana un līdzdalība to ieviešanā. RSU doktora 

studiju programmā uzľem doktorantus no visas valsts, tādejādi doktora studiju realizācija ļauj 

nodrošināt secīgu paaudţu nomaiľu ar augsti kvalificētiem speciālistiem. 

RSU misija ir sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes un sociālo 

zinātľu jomā Latvijai, Eiropas Savienībai un visai pasaules sabiedrībai, lai studiju laikā 

iegūtās zināšanas, prasmes, kompetences un attieksme būtu atbilstoša ES prasībām un 

humānām tradīcijām, kā arī tās veidotu stabilu pamatu mūţizglītībai. RSU misija ir arī attīstīt 

pētniecisko darbu atbilstoši RSU profilam, liekot pamatus pētniecības universitātes statusa 

iegūšanai. Saskaľā ar savu attīstības stratēģiju RSU ir būtiski ieinteresēta doktora studiju 

realizācijā. Doktora studiju realizācijas pamatā ir nodrošināt akadēmiskā personāla izaugsmi, 

sagatavojot tos kā augsti kvalificētus speciālistus zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā, ko 

paredz doktorantūras pilnas studiju programmas apguve. 

2.1. Doktora studiju programmas „Medicīna” salīdzinājums ar 

līdzīgām programmām citās augstskolās. 

Doktora studiju programmas Eiropas Savienības valstu daţādās Universitātēs ir 

atšķirīgas. Tomēr nākotnē tām jādarbojas pēc vienota principa, kā tas noteikts Boloľas 

procesā. Boloľas process definē Doktora studijas kā nākamo augstāko izglītības pakāpi pēc 

maģistra grāda iegūšanas. Tā kā medicīnas un ar to saistītajās jomās ir savas atšķirības, 

Eiropā 2004. gadā tika nodibināta īpaša organizācija ORPHEUS (Organization for PhD 

Education in Biomedecine and Health Sciences in European System), kuras mērķis ir nonākt 

pie savstarpēji salīdzināmām apmācības programmām doktorantūrā, lai speciālisti Eiropas 

Savienībā nākotnē būtu vienādi apmācīti. ORPHEUS 2005. gada Zagrebas deklarācija 

nosaka, ka šīs programmas rezultāts ir indivīds, kurš spēj veikt patstāvīgu, oriģinālu un 

zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj kritiski novērtēt citu personu zinātnisko 

devumu. 

 

2.1.1. Salīdzinājums ar studiju programmu Latvijas Universitātē. 

Latvijā vēl ir tikai viena augstskola – Latvijas Universitāte, kas realizē doktora studiju 

programmu medicīnā un farmācijā. RSU doktora studijas medicīna un farmācijā ir atdalītas.  

Tabulā Nr.13. ir salīdzināti pamatrādītāji RSU un LU programmās. 
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Tabula Nr.13 „Kopīgais un atšķirīgais Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa 

Universitātes studiju programmās” 

Nr. Studiju sastāvdaļa RSU LU 

1. Pilna laika studiju ilgums 3 gadi 3 gadi 

2. Nepilna laika studiju ilgums Nav paredzēts 4 gadi 

3. Nepieciešamais iegūstamo 

kredītpunktu skaits 

120 KP 144 KP 

4. Studiju programmas 

sastāvdaļas 

Obligātā zinātniski 

pētnieciskā daļa – 96 KP 

Obligātā izglītības daļa – 

20 KP 

Brīvās izvēles daļa – 4 

KP 

A (obligātā) daļa – 114 KP 

B (obligātā izvēles) daļa – 

4 KP 

Individuālās studijas – 

atlikušie KP 

5. Promocijas eksāmeni Obligāti ( 2 promocijas 

eksāmeni) 

Obligāti ( 2 promocijas 

eksāmeni) 

6. Zinātniskās publikācijas  Obligātas Obligātas. 

Beidzot doktorantūru ir 

jābūt uzrakstītām vismaz 3 

publikācijām recenzējamos 

izdevumos (vismaz vienā 

publikācijā doktorantam 

jābūt pirmajam autoram 

vai atbildīgajam par 

korespondenci ar 

redakciju) 

7. Promocijas darba 

(disertācijas) aizstāvēšana 

doktorantūras laikā 

Jāiesniedz promocijas 

darba anotācija ar darba 

rezultātiem vai jābūt 

aizstāvētam promocijas 

darbam 

 

Ir obligāta 

 

Salīdzinot studiju programmas apjomu, ir atšķirīgi kopējie iegūstamie KP – RSU tie ir 

120, bet LU – 144 KP. Nedaudz atšķirīgs ir arī studiju programmas sadalījums. LU studiju 

programmā 100 KP saľem par promocijas darba izstrādāšanu, RSU studiju programmā 96 

KP par promocijas darba anotācijas ar darba rezultātiem iesniegšanu vai aizstāvētu 

promocijas darbu. RSU obligātā zinātniski pētnieciskā daļa veido 80% no iegūstamajiem KP, 

bet LU 70% veido promocijas darba izstrādāšana un vēl 26 KP jeb 17.5% var iegūt ar 

publikācijām. Šajā ziľā programmas ir salīdzināmas. Abās universitātēs doktoranti kārto 2 

promocijas eksāmenus – specialitātē un svešvalodā, atšķirību te nav. RSU vairāk ir definētas 

obligātās izglītības daļas sastāvdaļas, proti, matemātiskā statistika, zinātniskās darbības 

metodoloģija, epidemioloģija, medicīnas ētika u.c., LU kursu programma iekļauti lekciju 

kursi par noteiktām izpētes metodēm, arī biomedicīnas statistika, norādīts, ka 2 PK par 

lekcijas kursu, kas ir līdzīgi kā RSU. Abas augstskolas prasa doktorantam realizēt 
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pedagoģisko darbu. Kaut arī ir nelielas atšķirības abu universitāšu programmās, tomēr tās nav 

būtiskas, tās iekļaujas Boloľas procesa noteiktajos principos.  

 

2.1.2. Salīdzinājums ar ārvalstu universitāšu programmām 

2.1.2.1. Tartu Universitāte 

Tartu Universitāte ir vadošā kaimiľvalsts Igaunijas augstskola, kur arī tiek realizēta 

doktora studiju programma medicīnā. Tabulā Nr.14. ir salīdzināti pamatrādītāji RSU un Tartu 

Universitātes programmās. 

  

Tabula Nr.14 „Kopīgais un atšķirīgais Rīgas Stradiņa Universitātes un Tartu 

Universitātes studiju programmās.” 

Nr. Studiju sastāvdaļa RSU Tartu Universitāte 

1. Pilna laika studiju ilgums 3 gadi  4 gadi 

2. Nepilna laika studiju ilgums Nav paredzēts Nav paredzēts 

3. Nepieciešamais iegūstamo 

kredītpunktu skaits 

120 KP 240 ECTS* (jeb 

160 nacionālie 

kredīti) 

4. Studiju programmas sastāvdaļas Obligātā zinātniski 

pētnieciskā daļa – 

96 KP 

Obligātā izglītības 

daļa – 20 KP 

Brīvās izvēles daļa 

– 4 KP 

Pētniecība – 180 

ECTS 

Doktora studijas – 

60 ECTS 

5. Promocijas darba (disertācijas) 

aizstāvēšana doktorantūras laikā 

Jāiesniedz 

promocijas darba 

anotācija ar darba 

rezultātiem vai 

jābūt aizstāvētam 

promocijas darbam 

Obligāta 

* ECTS – credits in European Credit Transfer and Accumulation System 

Lai gan Tartu Universitātē doktora studiju ilgums ir 4 gadi, nevis 3 kā RSU, pārrēķinot 

pētniecības daļu % tā veido 75%, bet doktora pārējo studiju daļa veido 25%. 36 ECTS punkti 

Tartu Universitātē ir jāiegūst par daţādiem lekcijām un semināriem, tai skaitā tādi, kas saistīti 

ar pētniecības metodēm (piemēram, pamata pētniecības metodes patoloģiskajā fizioloģijā, 

citoloģija un histoloģija, pētniecības metodes mikrobioloģijā, biostatistika u.c.), noteiktām 

medicīnas apakšnozarēm (piemēram, kardioloģija, pediatrija, psihiatrija u.c.), par zinātniskas 

publikācijas rakstīšanu medicīnā u.c. Līdzīgi kā RSU ir kursi par biostatistiku, 

epidemioloģiju, ētiku, zinātnisko datu apkopošanu. Tartu Universitāte piedāvā ļoti plašu 

lekciju un semināru klāstu. Doktorantam ir jāsastāda individuāls plāns studijām, kas ir 

jāapstiprina arī vadītājam, līdzīgi kā RSU, bet tas nav tik stingri sadalīts kā RSU. Runājot par 

prasībām pretendentiem studiju programmā, tad tās ir līdzīgas – jābūt pabeigtām studijām 

medicīnā vai stomatoloģijā vai maģistra grādam līdzīgā kvalifikācijā. Pretendentam ir 

jāiesniedz zinātniskā darba projekts, jāuzrāda sava līdzšinējā pieredze, līdzīgi kā RSU. RSU 

studijas ir latviešu valodā, Tartu Universitāte piedāvā studijas gan igauľu, gan angļu valodās.    
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Kaut arī ir zināmas atšķirības abu universitāšu medicīnas doktorantu studiju programmās 

kursu un lekciju klāstu, tās ir salīdzināmas. RSU varētu no kaimiľvalsts Universitātes 

mācīties vairāk attīstīt kursu un lekciju klāstu, kā arī nākotnē domāt par ārzemju studentu 

piesaistīšanu. 

 

2.1.2.2.Kopenhāgenas Universitāte (University of Copenhagen) 

Kopenhāgenas Universitāte ir viena no Eiropas Savienības augstskolām, kur arī tiek 

realizēta doktora studiju programma medicīnā. Kopenhāgenas Universitātes, tāpat kā RSU 

doktorantūras programma ir vērsta uz to, lai nodrošinātu augstu starptautisku studiju līmeni, 

nodrošinot neatkarīgu pētījumu. Tabulā Nr.15. ir salīdzināti pamatrādītāji RSU un 

Kopenhāgenas Universitātes programmās. 

 

Tabula Nr.15 „Kopīgais un atšķirīgais Rīgas Stradiņa Universitātes un Kopenhāgenas 

Universitātes studiju programmās.” 

Nr. Studiju sastāvdaļa RSU Kopenhāgenas 

Universitāte 

1. Pilna laika studiju ilgums 3 gadi  3 gadi 

2. Nepilna laika studiju ilgums Nav paredzēts Ir paredzēts, īpašos 

izľēmuma gadījumos 

3. Nepieciešamais iegūstamo 

kredītpunktu skaits 

120 KP 180 ECTS*  

4. Studiju programmas sastāvdaļas Obligātā zinātniski 

pētnieciskā daļa – 

96 KP 

Obligātā izglītības 

daļa – 20 KP 

Brīvās izvēles daļa 

– 4 KP 

Pētniecība – 150 ECTS 

Doktora studijas – 30 

ECTS 

5. Promocijas darba aizstāvēšana 

doktora studiju laikā 

Jāiesniedz 

promocijas darba 

anotācija ar darba 

rezultātiem vai 

jābūt aizstāvētam 

promocijas darbam 

Obligāta 

* ECTS – credits in European Credit Transfer and Accumulation System 

Līdzīgi kā RSU, arī pretendējot uz doktora studijām Kopenhāgenas Universitātē ir 

jāiesniedz promocijas darba projekts, doktorantūras vadītāja piekrišana, plānotās zinātniskās 

un pētnieciskās aktivitātes. Pirms pētījuma sākšanas, jābūt arī izstrādātam finanšu plānam 

pētījuma veikšanai. Kopenhāgenas Universitātē doktorantūras studijas tiek veiktas astoľās 

Doktorantu skolās, kas atbilst attiecīgai fakultātei. Domāju, ka kopumā būtiskas atšķirības 

nav. Kaut arī ir zināmas atšķirības abu universitāšu medicīnas doktorantu studiju 

programmās, tās ir salīdzināmas. 
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3. Studiju programmas attīstības plāns. 

3.1. Doktorantūras nodaļas attīstības plāns 2011. gadam. 

 Palīdz stratēģijai Traucē stratēģijai 

Iekšēji 1. Studiju programmu kvalitāte un 

akadēmiskā personāla 

kvalifikācija. 

2. Iespēja sagatavot augstas 

kvalitātes speciālistus medicīnas 

jomā. 

3. Nodrošinātas valsts budţeta 

vietas.  

4. Laba sadarbība ar RSU vadību, 

doktorantiem, zinātniskā darba 

vadītājiem. 

5. Motivēti doktoranti. Motivācijas 

paaugstināšanā liela nozīme ir 

ESF projektam „Atbalsts 

doktorantiem studiju programmas 

apguvei un zinātniskā grāda 

ieguvei Rīgas Stradiľa 

Universitātē .‖ 

6. Doktorantiem iespēja piedalīties 

RSU Zinātniskajā konferencē, 

publicēt pētījumus Zinātnisko 

rakstu krājumā 

7. Individuāls darbs ar Medicīnas 

fakultātes studentiem ļauj jau 

savlaicīgi atlasīt topošos 

doktorantus un ievirzīt 

pētnieciskajā darbā jau studiju 

laikā. 

1. Ierobeţoti līdzekļi un tehniskā 

bāze. 

2. Veiktie pētījumi netiek 

komercializēti. 

3. Iespējas trūkums apmācīt bijušo 

NVS valstu doktorantus krievu 

valodā. 

4. Doktorantiem, kuru pētniecība ir 

saistīta ar starptautisku patentu 

ieguvi, ir problēmas ar 

publicēšanos doktorantūras studiju 

laikā. 

5. Budţeta finansējuma iespējamais 

samazinājums. 

6. No akadēmiskās darbības atdalīta 

pētnieciskā institūta (zinātnes 

centra) trūkums. 

7. RSU doktorantu migrēšana uz 

ārzemēm. 

8. Savlaicīgas informācijas trūkums 

par budţeta vietu sadalījumu 

doktorantūras studiju programmā. 

 

Ārēji 1. Sadarbība ar citām zinātniskajām 

institūcijām un augstskolām 

Latvijā un ārzemēs zinātniski 

pētnieciskā darba nodrošināšanai. 

2. Eiropas Savienības (ES) 

investīciju piesaiste. 

3. Piedalīšanās ORPHEUS, EUA 

CDE darbībā. 

4. Iespēja piedalīties ERASMUS 

programmā. 

5. Iespēja doktorantiem piedalīties 

konferencēs, kongresos un 

semināros Latvijā un ārzemēs.   

6. Iespēja piedāvāt pētnieciskās 

sadarbības projektus citām 

Latvijas augstskolām. 

7. Iespēja uzaicināt vadošo ES 

1. Budţeta vietu daudzuma 

samazināšanās Veselības un 

veselības aizsardzības jomā. 

2. Konkurence no citu ES valstu 

universitāšu puses, kur ir liels 

piedāvājums studēt doktorantūrā.  

3. Akadēmiskā personāla 

novecošanās. 

4. Pasniedzēju zemais atalgojums 

neveicina doktorantu pievēršanos 

pedagoģiskajam darbam 

augstskolā. 

5. Vāja sadarbība ar citu radniecisku 

nozaru zinātniekiem. 

6. Konkurējoša doktorantūras 

programma LU. 
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augstskolu lektorus RSU 

doktorantu un zinātnisko vadītāju 

kvalifikācijas paaugstināšanai. 

 

 

3.2. Studiju programmas attīstības plāns. 

Tā kā doktorantūras studiju programma „Medicīna‖ ir neatľemama RSU sastāvdaļa, tad 

mūsu mērķis ir realizēt RSU attīstības stratēģiju 2008. -2015. gadam. RSU mērķis līdz 2015. 

gadam ir kļūt par mūsdienīgu, prestiţu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti veselības 

un sociālo zinātľu jomās, kurā galvenā vērtība ir cilvēks. RSU plāno līdz 2015. gadam likt 

pamatus pētniecības universitātes statusa iegūšanai.  

Doktorantūras studiju programma nākotnē plāno: 

 Pilnveidot studiju programmu, ľemot vērā kopējās attīstības tendences Eiropas 

Savienības valstīs. 

 Attīstīt starptautisko sadarbību ar ārzemju augstskolām un starptautiskām 

organizācijām. 

 Uzlabot doktorantūras vadītāju kvalifikāciju, organizējot speciālus seminārus. 

 Attīstīt brīvās izvēles daļas priekšmetus. 

 Vieslektoru lekciju organizēšana. 

 Sadarbība ar ESF projektiem. 

 Doktorantu vadītāju skaita palielināšana, tai skaitā ar kolēģiem, kas nesen aizstāvējuši 

promocijas darbu. 

 Sekmēt doktorantu dalību vietējās un starptautiskās konferencēs, kongresos un 

semināros. 

 Aktīvi piedalīties ORPHEUS rīkotajos pasākumos. 

 Attīstīt sadarbību ar citām zinātniskajām institūcijām. 
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4. PIELIKUMI 

4. 1. Studiju priekšmetu un apakšnozaru apraksti 

 

4.1.1. Doktorantūras studiju priekšmeta „Epidemioloģija” apraksts 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  nosaukums – Epidemioloģija 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  vadītājs – Ģirts Briģis 

 

Programmā iesaistītie docētāji – Ģirts Briģis 

 

Klausītāji – Doktorantūras nodaļas studenti 

 

Apjoms – 2 kredīti (21 kontaktstunda) 

 

Programmas mērķis – Kursa mērķis ir iepazīstināt ar modernās epidemioloģiskās 

pētniecības teoriju, metodēm un padziļinātas epidemioloģiskās analīzes principiem. 

 

Programmas uzdevumi –  

 

Iegūt zināšanas –  

 

Spēs parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziľas modernās 

epidemioloģijas jomā, pārvalda populāciju veselības pētniecības metodoloģiju.   

 

Iegūt prasmes – 

 

Spēs patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas 

epidemioloģiskās metodes. 

 

Iegūt kompetences – 

 

Veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, spēs risināt pētnieciskus vai 

inoviāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētniecisko ideju, plānot un strukturizēt 

populāciju pētījumus gan klīniskajā medicīnā, gan sabiedrības veselības pētījumos. 

 

Programmas saturs –  

 

1. Pētījumu uzbūve (dizains) 

a. Kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi 

b. Epidemioloģisko pētījumu klasifikācija 

c. Aprakstoši pētījumi 

d. Šķērsgriezuma (prevalences) pētījumi 

e. Kohortu pētījumi 
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f. Gadījumu kontroles pētījumi 

g. Eksperimentālie (to skaitā – klīniskie) pētījumi 

h. Jauktās formas 

2. Veselības notikumu un stāvokļu mērīšana 

a. Veselības stāvokļu rādītāji (prevalence) 

b. Veselības notikumu rādītāji (incidences daļa un incidences bieţums) 

c. Izdzīvotība un dzīvildze 

d. Izdzīvotības analīze (Kaplana-Meijera metode) 

3. Ekspozīcijas un iznākuma saistību mērīšana 

a. Cēlonisku un ne-cēlonisku saistību mērīšana parametriskiem un neparametriskiem 

datiem 

b. Relatīvais risks 

c. Atributējamais risks 

d. Izredzes un izredţu attiecība (odds ratio) 

4. Novirzes jeb sistemātiskās kļūdas 

a. Nejaušo un sistemātisko kļūdu atšķirības 

b. Kompensētas un nekompensētas atlases novirzes 

c. Informācijas novirzes 

d. Sajaukta klasificēšana 

e. Veselības pārraudzības, šķērsgriezuma un skrīninga novirzes 

5. Jaucējfaktori un mijiedarbība (efekta heterogenitāte) 

a. Veselības notikumu cēloľu daudzfaktoru teorija 

b. Jaucējfaktora būtība un pazīmes 

c. Mijiedarbības būtība 

d. Mijiedarbības pazīmes 

6. Jaucējfaktora kontrolēšanas metodes, daudzfaktoru analīze 

a. Stratificētā analīze 

b. Standartizācija 

c. Daudzfaktoru analīzes metodes (ieskats) 

7. Pētījumu kvalitātes nodrošināšana un kontrole 

a. Pētījumu kvalitātes nodrošināšana 

b. Pētījumu kvalitātes kontrole 

c. Pētījumu patiesīgums (validitāte) un noturīgums 

d. Patiesīguma un noturības rādītāji 

 

Studiju rezultāti-  

 

Zināšanas: Sekmīgi izpildot studiju priekšmeta prasības, iegūtās zināšanas ļaus: 

parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziľas modernās 

epidemioloģijas jomā, pārvalda populāciju veselības pētniecības metodoloģiju.   

 

Prasmes: Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studenti pratīs: patstāvīgi izvērtēt un 

izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas epidemioloģiskās metodes. 

 

Kompetence: Veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, spēs risināt 

pētnieciskus vai inoviāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētniecisko ideju, plānot un 

strukturizēt populāciju pētījumus gan klīniskajā medicīnā, gan sabiedrības veselības 

pētījumos. 

 

Priekšmeta/apakšnozares pārbaudījumu programma – Ieskaite 
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Literatūras saraksts – 

 

1.  M.Szklo, F.J.Nieto „Epidemiology Beyond the Basics‖, Aspen Publications, Inc., 

Maryland 2000. 

2. M.Aickin „Causal Analysis in Biomedicine and Epidemiology Based on Minimal 

Sufficient Causation‖, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2002. 

3. Ed. by A.deBruin, H.S.J.Picavet, A.Nossikov „Health Interview Surveys‖, WHO, No. 

58, 1996. 

4. K.Rothman, S.Greenland, T.L.Lash „Modern Epidemiology‖ 3rd eddition, Lippincott 

–  Raven Publishers, 2008. 

5. Ed. by R.C.Brownson, D.B.Petitti „Applied Epidemiology‖, Oxford University Press, 

1998. 

6. J.J.Schlesselman „Case-Control Studies‖, Oxford University Press, 1982. 

7. J.L.Kelsey et.al. „Methods in Observational Epidemiology‖ Sec.Ed., Oxford 

University Press, 1996 

 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) ____________________prof.Ģ. Briģis 
     

(paraksts)
         

(akad.amats, vārds, uzvārds)
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4.1.2. Doktorantūras studiju priekšmeta „Informācijas tehnoloģijas un 

informācijpratība” programmas apraksts 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares nosaukums: Informācijas tehnoloģijas un 

informācijpratība 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares vadītājs: Daiga Spila 

 

Programmā iesaistītie docētāji: Daiga Spila, Ilze Zariľa, Ţaneta Brazdţiūte, M.Sci Soc. 

Inga Znotiľa, Signe Riekstiľa, Linda Rudzīte, Anda Rundāne, Olga Suškova 

 

Klausītāji: doktora studiju programmas „Medicīna‖ un „Farmācija‖ doktoranti 

 

Apjoms: 2 KP 

 

Programmas mērķis: Uzlabot studiju procesa kvalitāti informācijas meklēšanas, izguves un 

apstrādes jomā. 

Programmas uzdevumi: Dot vispārēju priekšstatu par medicīnas informācijas meklēšanas 

iespējām, kā arī padziļinātas iemaľas medicīnas informācijas meklēšanā brīvpieejas 

medicīnas informācijas resursos, tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo ţurnālu datubāzē 

PubMed un uz pierādījumiem balstītajos medicīnas informācijas resursos. Iepazīstināt ar 

informācijas izguves, meklēšanas un kārtošanas veidiem izmantojot jaunās un tradicionālās 

tehnoloģijas. 

 

Programmas saturs  

 Elektroniskās informācijas meklēšana internetā 

 Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos katalogos 

 Brīvpieejas un maksas resursu salīdzinājums 

 Medicīnas informācijas vērtēšanas kritēriji 

 Medicīnas informācija internetā pacientiem un profesionāļiem 

 Jaunie plašsaziľas līdzekļi: informācijas saľemšanas un atspoguļošanas rīki 

 Bibliotēkā pieejamās pilntekstu datubāzes 

 Izmantotās literatūras saraksta veidošana 

 Atsauču veidošanas principi un veidi 

 Pasaules medicīnas citējamo ţurnālu datubāze PubMed 

 Uz pierādījumiem balstīto resursu raksturojums to hierarhiskajā skatījumā un 

atbilstošu informācijas avotu izvēle 

 Bibliotēkā pieejamās uz pierādījumiem balstītās datubāzes (paroles un izmantošana) 

 Kritiskais medicīnisko publikāciju vērtējums 

 

Priekšmeta/apakšnozares pārbaudījumu programma  

 

Studiju rezultāti 

Zināšanas: Studiju priekšmeta apguves rezultātā doktoranti iegūs zināšanas par medicīnas 

nozares informācijas avotu daudzveidību, kā arī zināšanas par informācijas meklēšanas 

rīkiem, līdzekļiem un veidiem. 
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Prasmes: Studiju priekšmeta apguves rezultātā doktoranti:  

1. apgūs prasmes patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas nozarē; 

2. apgūs prasmes pielietot meklēšanas rīkus un aizstājējzīmes; 

3. pielietos paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā; 

4. apgūs prasmes patstāvīgi meklēt medicīnas informāciju specializētajos medicīnas 

informācijas meklētājos; 

5. pratīs izveidot bibliogrāfiskās atsauces un bibliogrāfiskās norādes;  

6. pielietos padziļināto informācijas meklēšanu tiešsaistes datubāzēs, pasaules 

citējamo ţurnālu datubāzē PubMed; 

7. veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus; 

8. pratīs patstāvīgi meklēt medicīnas informāciju uz pierādījumiem balstītajos 

medicīnas informācijas resursos un tos kritiski izvērtēt; 

9. pratīs pielietot jaunos plašsaziľas līdzekļus. 

 

Kompetence: Studiju priekšmeta apguves rezultātā doktoranti spēs atrast kvalitatīvu, 

izvērtētu un drošu medicīnas informāciju, un atrasto informāciju kritiski izvērtēt un pielietot 

atbilstoši konkrētai apstākļos un vidē. 

 

Pārbaudes metodes:  

Praktisko nodarbību laikā – uzdevumu risināšana, kas ietver informācijas meklēšanu, 

saglabāšanu un izvērtēšanu. 

Nobeiguma pārbaudījums – teorētiskā ieskaite (tests). 

 

Literatūras saraksts:  

Ieteicamā literatūra 

- Baltiľš M. Lietišķā epidemioloģija. Rīga, Zinātne, 2003. 

- Day S. Dictionary for clinical trials. 2nd ed. Chichester (England), John Wiley & 

Sons, 2007. 

- Evidence-based Medicine Resource Center [homepage on the Internet]. [2009 Jan 5]; 

Available from http://www.ebmny.org/   

- Pasaules Medicīnas asociācija. Norādījumi par labu klīnisko praksi: starptautiskās 

harmonizācijas konferences (SHK) 5. posms. Rīga, Zāļu valsts aģentūra, 2008. 

- Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos: mācību materiāls 

[Elektroniskais resurss]. Resurss aprakstīts 2011.g. 24.janv. 

http://www.talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/2%20IT%20gramata(1).pdf 

- Berube L. Do you Web 2.0? Social networking and library services. Oxford, Chandos 

Publishing, 2008. 

- Crovella M. Internet measurement: infrastructure, traffic, and application. Chichester, 

Wiley, 2006. 

- Edhlund B. Pubmed essentials: a user's guide to smarter searching of medical 

information [monograph on the Internet]. Published by Lulu.com, 2006 [cited 2008 

Dec 16]. Available from 

http://books.google.com/books?id=P2AR8oJYJ38C&printsec=frontcover#PPP1,M1 

- Feinglos SJ. MEDLINE: a basic guide to searching. Chicago, Medical Library 

Association, 1985. 

- Freedman T. Coming of age: an introduction to the NEW worldwide web [electronic 

publication]. [cited 2008 Dec 17]; Available from 

- Greenhalgh T. How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. 3-rd ed. 

Oxford, Blackwell Publishing, 2006. 

http://www.ebmny.org/
http://www.talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/2%20IT%20gramata(1).pdf
http://books.google.com/books?id=P2AR8oJYJ38C&printsec=frontcover#PPP1,M1
http://edu.blogs.com/edublogs/files/Coming_of_age.pdf
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- Heneghan C [et al.], compiler. Evidence-based medicine toolkit. 2nd ed. Oxford, 

Blackwell Publishing, 2006. 

- McKibbon A. PDQ evidence-based principles and practice. Eady A, Marks S, with. 

Hamilton, B.C.Decker, 1999. 

- Гельман ВЯ. Интернет в медицине. Москва, МИА, 2005. 

- Гринхальх Т. Основы доказательной медицины. Москва, Гэотар-Мед, 2004. 

- Ступаков ИН, Самородская ИВ. Доказательная медицина в практике 

руководителей всех уровней системы здравоохранения. Москва, МЦФЭР, 2007. 

 

Papildus literatūra 

- Bakardjieva M. Internet society: the Internet in everyday life.  London, SAGE 

Publications, 2005. 

- Freedman T. Coming of age: an introduction to the NEW worldwide web [electronic 

publication]. [cited 2008 Dec 17]; Available from 

http://edu.blogs.com/edublogs/files/Coming_of_age.pdf  

- Haynes RB. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" 

evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence-

Based Nursing. 2007 Jan; 10(1): 6–7.  

- Katcher B. Medline: a guide to effective searching in PubMed and other interfaces 

[monograph on the Internet]. 2nd ed. San Francisco, Ashbury Press, 2006 [cited 2008 

Dec 19]. Available from 

http://books.google.com/books?id=hqrnUZIotcAC&printsec=frontcover&dq=pubmed&ei=Pvkz

SYqDNYLkkwSq18H1DA 

- Kroski E. Web 2.0 for librarians and information professionals. New York, Neal-

Schuman Publishers, 2008. 

- Rikure T. Internets: īsi un vienkārši. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005. 

- Sketčers A. Internets? Protams! Rīga, Zvaigzne ABC, 2005. 

- The NCBI handbook [electronic publication]. [cited 2009 Jan 7]; Available from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook 

- U.S. National Library of Medicine [homepage on the internet]. [cited 2008 Dec 17]; 

Available from http://www.nlm.nih.gov/   

- Veiss K. Dators un internets. Rīga, Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta 

akadēmija, 2007. 

- Крейнак Д. Интернет: энциклопедия. Санкт-Петербург, Питер, 2000. 

- Синицын ВЕ, Мершина ЕА, Морозов СП. Медицинский Интернет. Москва, 

Видар, 2001. 

 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) ____________________D. Spila 
    

(paraksts)
         

(akad.amats, vārds, uzvārds)
  

 

 

 

 

 

 

http://edu.blogs.com/edublogs/files/Coming_of_age.pdf
http://edu.blogs.com/edublogs/files/Coming_of_age.pdf
http://books.google.com/books?id=hqrnUZIotcAC&printsec=frontcover&dq=pubmed&ei=PvkzSYqDNYLkkwSq18H1DA
http://books.google.com/books?id=hqrnUZIotcAC&printsec=frontcover&dq=pubmed&ei=PvkzSYqDNYLkkwSq18H1DA
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook
http://www.nlm.nih.gov/
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4.1.3. Doktorantūras studiju priekšmeta „Medicīnas ētika” programmas apraksts 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  nosaukums – Medicīnas ētika 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  vadītājs – prof., Dr.phil. Vija Sīle 

Programmā iesaistītie docētāji – lekt., Dr.sc.soc., Mg.phil. Vents Sīlis  

Klausītāji – Doktorantūras studiju programmas „Medicīna‖ 1. studiju gada doktoranti 

Apjoms –  2 KP  

 Programmas mērķis – iepazīstināt doktorantus ar mūsdienu medicīnas ētikas  

pamatnostādnēm un to pielietojumu praksē, ar biomedicīnas pētījumu ētiskajiem aspektiem, 

un veidot ētiski pamatotu attieksmi pret pacientiem, kolēģiem un pētījumos iesaistītajām 

personām. 

 Programmas uzdevumi – attīstīt analītiskās un kritiskās domāšanas spējas, prasmi 

orientēties galvenajos pētniecības ētikas jautājumos. 

 Zināšanas – Precīzi lietot kursa ietvaros apgūtos ētikas un medicīnas ētikas jēdzienus 

(persona, autonomija, taisnīgums, atbildīgums, medicīnas ētikas pamatprincipi u.c.), 

diferencēt  atšķirīgas pieejas biomedicīnas pētījumu ētiskajām problēmām. 

Prasmes – identificēt ar biomedicīnas pētījumu kontekstu saistītās ētiskās problēmas, 

analizēt pētījuma dizaina ētiskos jautājumus, risināt ētiskas problēmas, iesaistoties 

argumentētā diskusijā,  veikt gadījumu ētisko problēmu analīzi, paskaidrot, kā nodrošināt 

cilvēku un dzīvnieku tiesību aizsardzību biomedicīnas pētījumos, izvērtēt biomedicīnas 

pētījumu kontekstā lietotos ētiskos argumentus, problēmas un izteikumus.  

 Kompetences – attieksmes un prasmes, kas nepieciešamas reālu pētniecības ētikas 

problēmu analīzē, ētiskas saskarmes iemaľas ārsta un pacienta attiecību veidošanā. 

 Programmas saturs –  

1. daļa (5 lekcijas un 5 semināri)  

  Ārstu profesionālais atbildīgums. Personības autonomijas princips. Informētas piekrišanas 

ētiskās problēmas. Medicīnas ētika un deontoloģija: kopīgais un atšķirīgais, raksturīgākās 

problēmas. Biznesa ētikas elementi veselības aprūpē. Laba darīšanas un nekaitēšanas 

principi. Taisnīguma princips. Konfidencialitāte un privātums. Dubultefekta princips.Ārsta un 

pacienta attiecību ētiskie aspekti. Gadījumu analīze. 

2. daļa (5 lekcijas un 5 semināri) 

 Ievads pētniecības ētikā: pētniecības ētikas vēsture, likumdošana, skandāli.  Ētikas 

komitejas un ētiskās pārraudzības sistēma.Pētījumi, kuros iesaistīti cilvēki. Klīniskās izpētes 

ētika. Pētījumi, kuros iesaistītas īpaši aizsargājamas iedzīvotāju grupas. Pētījumi ar cilvēka 

embriju. Biobankas un medicīnisko datu bāzes. Multicentru, multinacionālie un 

epidemioloģiskie pētījumi. Pētījumi, kuros iesaistīti dzīvnieki: ētiskie argumenti, ētikas 

prasības.Zinātniskais godprātīgums: labas zinātniskās prakses principi un to pārkāpumi.   

 

Priekšmeta/apakšnozares pārbaudījumu programma –  

akumulējoša ieskaite:  

 lekciju un semināru apmeklētība – 10 % 

 piedalīšanās semināru diskusijās un gadījumu analīzē –  30% 
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 grupas prezentācija (vienā grupā apvienojas doktoranti ar radniecīgām pētniecības 

interesēm)  vai individuālā prezentācija –  30%  
 noslēguma tests  –  30% 
 

Literatūras saraksts –  

Beauchamp T. L., Childress, J. F. Principles of Biomedical Ethics, 6th edition, OUP, 2009. 

Biomedicīnas ētika. Teorija un prakse. Rīga, RSU, 2006. 

Brody B. The Ethics of Biomedical Research. OUP, 1998. 

Hawley G. (ed.) Ethics in Clinical  Practice, Harlow, Pearson Education Ltd., 2007. 

Harris, J. The Value of Life. An Introduction to Medical Ethics, Routledge, 1985. 

Leming M.R., Dickinson G.E. Understanding Dying, Death, and Bereavement, 6 th ed., 

Thomson Wadsworth, Canada, 2007. 

Macrina F. Scientific Integrity. ASM Press, 2005. 

Sīle, V. Medicīnas ētikas pamatprincipi. Rīga, Zinātne, 1999.  

Steinbock, B. (ed.) The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford, OUP, 2007. 

 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) ____________________prof. V.Sīle 
     

(paraksts)
         

(akad.amats, vārds, uzvārds)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Scientific-Integrity-Responsible-Conduct-Research/dp/1555813186/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1221942226&sr=1-1
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4.1.4 Doktorantūras studiju priekšmeta „Matemātiskā statistika” programmas apraksts 

 

Studiju priekšmeta (kursa) nosaukums - MATEMĀTISKĀ STATISTIKA  

Studiju priekšmeta (kursa) vadītājs – asoc. prof. Uldis Teibe 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof. Uldis Teibe un citi 

katedras docētāji 

Studiju priekšmeta klausītāji – Doktoranti, 1. studiju gads 

Studiju priekšmeta apjoms – Lekcijas - 20; praktiskās nodarbības - 60 stundas 

Studiju priekšmeta mērķis – Sniegt doktorantiem vispārīgās statistikas, matemātiskās 

statistikas un lietišķās matemātikas zināšanas un iemaľas, kas nepieciešamas doktoranta 

izglītībā. 

Studiju priekšmeta uzdevumi – Iemācīt doktorantiem vispārīgās statistikas, varbūtību teorijas 

un matemātiskās statistikas pamatjēdzienus un metodes; korelācijas, faktoru un 

diskrimintu analīzes pamatjēdzienus. Kursa apguves rezultātā doktorantiem jāprot: 

apstrādāt mērījumu rezultātus un anketēšanas datus, izmantojot datorus (programmas 

Excel, SPSS, STATISTIKA un Access); izveidot un rediģēt tabulas, diagrammas, datu 

bāzes; veikt vienkāršāko statistisko hipotēţu pārbaudi; meklēt informāciju datu bāzēs; 

izveidot savu datu bāzi. 

Studiju priekšmeta saturs – Statistika. Ievads. Datu ieguve. Absolūtie un relatīvie lielumi. 

Mērskalas. Varbūtību teorijas elementi. Gadījuma lielumi. Teorētiskie varbūtību 

sadalījumi. Datu interpretācija. Statistisko datu grafiskā attēlošana. Aprakstošā statistika, 

tās uzdevumi. Izlases sadalījuma raksturlielumi. Vidējie lielumi. Variācijas rādītāji. 

Secinošā statistika. Dispersijas analīzes pamati. Izlases metode, izlases apjoma 

noteikšana. Hipotēţu pārbaude (lielas un mazas izlases). Korelāciju analīzes elementi. 

Viena faktora un daudzfaktoru lineārā regresijas analīze. Nelineārā regresija. 

Neparametriskā statistika. Fišera sadalījums. Atkārtotu mērījumu analīze. Dinamikas 

(laika) rindas. Jēdziens par dzīvildzes analīzi. Kaplāna-Meijera modelis un Koksa 

regresijas modelis. Jēdziens par faktoru, diskriminantu un klāsteru analīzi un to 

lietojumiem medicīniskajos un bioloģiskajos pētījumos.  

Praktiskajās nodarbībās doktoranti veic datu statistisko analīzi un veido datu bāzes 

programmās MS Excel, MS Access un SPSS for Windows.  

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Ieskaite kursa noslēgumā. 

Prasības klausītājiem – Visu lekciju apmeklēšana. Visu praktisko nodarbību apmeklēšana.  

Ieskaitē vērtē: Lekciju apmeklēšana – 10 %, praktiskais darbs – 30%, patstāvīgais darbs 

– 20% un ieskaites darbs – 40%. Vērtējumā būtiska ir prasme patstāvīgi izvirzīt un 

risināt statistikas uzdevumus un pareizi izveidot savu datu bāzi.  

Literatūra – 
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1. Altman D. et al. Statistics with confidence. - BMJ, 2000, pp. 240. 

2. Altman D. Practical Statistics for Medical Research. - Chapman & Hall, 1997, pp. 612. 

3. Arhipova I., Ramute L, Paura L. Datu statistiskā apstrāde ar Microsoft Excel. Mācību 

līdzeklis studentiem. Jelgava: LLU, 1998,-159 lpp. 

4. Christensen R. Analysis of variance. Design and Regression. Applied statistical methods. 

Chapman & Hall, London, 1996, p. 587. 

5. Gujarati D. Essentials of econometrics. McGraw-Hill, Inc. 1992, p.466. 

6. Krastiľš 0. Statistika un ekonometrija. Mācību līdzeklis augstskolām. Rīga: LR Centrālās 

statistikas pārvalde, 1998, 436 lpp. 

7. Krastiľš 0. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Mācību grāmata. Rīga, Zvaigzne, 

1985, - 359 lpp. 

8. Liepa I. Biometrija. Mācību līdzeklis. Rīga, Zvaigzne, 1974, 336 lpp. 

9. Lwanga S. K., Tye C., Ayeni O. Teaching health statistics. - WHO, Geneva, 1999, pp. 

230. 

10. Mead R., Curnow R. N., Hasted A. M. Statistical methods in agriculture and 

experimental biology. Chapman & Hall, London, 1993, p.415. 

11. Nāgelis J. Microsoft  Access 2000 … no A līdz Z. Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību 

Centrs, 2000, 181 lpp. 

12. Narľicka S., Vēzis V. Microsoft Excel 97 ikvienam. Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību 

Centrs, 1999, 200 lpp. 

13. Norušis M.J. SPSS 8.0 Guide to Data Analysis. Prentice-Hall, Inc., 1998. p. 564. 

14. Pagano M., Gauvreau K. Principles of Biostatistics. - Duxbury, 2000, pp. 525. 

15. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. - R.: Izglītības soļi, 2000, 

356 lpp. 

16. Rosner B. Fundamentals of Biostatistics. - Duxbury, 2000, pp. 792. 

17. Vasermanis E., Šķiltere D. Statistika I. Mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 1996, 

- 78 lpp. 

 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) ____________________prof. U. Teibe 
     

(paraksts)
         

(akad.amats, vārds, uzvārds)
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4.1.5. Doktorantūras studiju priekšmeta „Zinātniskās darbības metodoloģija” 

programmas apraksts 

 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  nosaukums – Zinātniskās darbības metodoloģija 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  vadītājs – asoc.prof. Anita Villeruša 

 

Studiju priekšmeta klausītāji – doktora studiju programmu ―Medīcina‖ un ―Farmācija‖ 1. 

studiju gada doktoranti 

 

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) -  2 KP 

 

Studiju priekšmeta programmas mērķis – attīstīt izpratni un prasmes pētniecības 

metodoloģijā medicīnas un veselības aprūpes zinātnēs.  

 

Studiju priekšmeta programmas uzdevumi –  apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes 

pētniecības procesa (pētniecības idejas ģenerēšana, literatūras meklēšana un sistematizēšana, 

pētniecības resursu apzināšana, pētniecības metodes izvēle, datu iegūšanas kvalitāte, datu 

analīze, datu prezentācija un publicēšana) nodrošināšanai zinātniska pētījuma veikšanai 

medicīnas un veselības aprūpes jomā.  

 

Studiju rezultāti: 

Zināšanas – pārzinās un izpratīs pētniecisko metodoloģiju izvēlēto zinātnisko teoriju ietvaros 

medicīnas un veselības aprūpes zinātnēs.  

 

Prasmes – spēs izvirzīt un formulēt zinātniski-pētnieciski idejas izvēlētās zinātniskās teorijas 

ietvaros; patstāvīgi izvēlēties un izvērtēt atbilstošas pētnieciskās metodes atbilstoši izvēlētajai 

pētnieciskajai idejai; veikt kritisku zinātniski pētniecisko darbu izvērtēšanu; mutiski un 

rakstiski komunicēt par savas nozares jomu.  

 

Kompetences – spēs plānot pētniecības projektu atbilstoši izvirzītajam pētniecības mērķim un 

spēs integrēt pētniecības procesā nepieciešamās zināšanas un prasmes.  

 

Studiju priekšmeta programmas saturs – Pētniecības paradigmas zinātnē. Teorētiskās 

koncepcijas izvēle. Pētniecības process. Pētniecības plāna izveide. Zinātniskā literatūra. 

Pētniecības metodes. Datu iegūšana, mērsintrumenti. Datu apstrāde un analīze. Zinātnisko 

darbu prezentācija. Publikāciju sagatavošana.  

 

Priekšmeta/apakšnozares pārbaudījumu programma – patstāvīga zinātniskā projekta 

pieteikuma sagatavošana un prezentācija.   

 

Literatūras saraksts –  
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1. Ridley D. The Literature Review. A Step-by-step guide for students. Sage, 2008. 

2. Goodman NW & Edwards MB. Medical Writing. A Prescription for Clarity. 

Cambridge, 2006. 

3. Matthews JR & Matthews RW. Successful scientific writing. A step-by-step guide for 

the biological and medical sciences. Cambridge, 2010. 

4. Laake P, Benestad HB & Olsen BR (eds.). Research Methodologyt in the Medical and 

Biological Sciences. Elsevier, UK: 2007. 

5. Bowling A. Research methods in health, Second edition, Open University Press, 

2000.  

6. McDowell I & Newell C. Measuring Health. A guide to rating Scales and 

Questionnaires, 2nd ed. Oxford University press, 1996 

 

 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) ____________________asoc. prof. A. Villeruša 
     

(paraksts)
         

(akad.amats, vārds, uzvārds)
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4.1.6. Doktorantūras studiju priekšmeta „Mūsdienu kardioloģija” programmas 

apraksts 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  nosaukums – Mūsdienu kardioloģija 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  vadītājs – asociētais profesors Oskars Kalējs 

Klausītāji – RSU doktorantūras studiju specialitātes studenti 

Apjoms – 2 kp 

Programmas mērķis – apgūt modernās kardioloģijas pamatprincipus un to pielietojuma 

iespējas klīniskajā praksē. 

Programmas uzdevumi – sniegt ieskatu par modernās kardioloģijas pamatprincipiem un 

praktisko pielietojumu ka arī par ārstnieciski – diagnostiskajām iespējām ar multidisciplināru 

klīnisko pieeju 

Zināšanas – klausītājs iegūst zināšanas un izpratni par mūsdienu kardioloģijas praksē 

aktuālākajiem jautājumiem, problēmām un to risinājumiem atbilstoši zinātniskajiem 

pierādījumiem un ieskatu par moderno diagnostisko/ārstniecisko metoţu pamatprincipiem ar 

to informatīvo nozīmi un efektivitāti. 

Prasmes – klausītājs iegūst prasmi orientēties mūsdienu kardioloģijas praksē pielietotajās 

ārstnieciski – diagnostiskajās metodēs, jaunākajos atzinumos un klīniskajos virzienos.  

Kompetences – klausītājs orientējas un izprot mūsdienu kardioloģijas prakses aktualitātes, 

pamatos pārzina jaunākās zinātniskās atziľas un pamatos orientējas mūsdienu kardioloģijas 

praksē pielietotajās ārstnieciski – diagnostiskajās metodēs. 

Programmas saturs –  

A. Asinsrites fizioloģija, anatomiskās struktūras. Faktori, kuri ietekmē to funkciju, 

perifērā asinsrite, un kardiovaskulārās funkcijas rādītāji (sirds izsviedes tilpums, pirmsslodze, 

pēcslodze, perifērā pretestība, kontraktilitāte, sistoliskā un diastoliskā funkcija – agrīnā 

diastoliskā pildīšanās un kambaru pasīvās īpašības). Sirds ritma regulācija (sinusa mezgls, 

zemāka līmeľa vadīšanas sistēmas elementi, veģetatīvās nervu sistēmas ietekme). Reģionālās 

asinsrites regulācijas mehānismi (koronārā, nieru asinsrite un venozā sistēma). Sirds – 

asinsrites sistēmas atbilde uz fizisku slodzi (minūtes tilpums, venozo asiľu pieplūde, perifērā 

pretestība). 

B. Izmeklēšanas metodes sirds – asinsvadu slimībās: cirkulācijas sistēmas izmaiľas un šo 

izmaiľu pazīmes, fizikālā atradne, mehanismi. Sirds un asinsrites rentgenoloģiskā 

izmeklēšana. EKG: elektrofizioloģiskas pamatojums, novadījumu sistēmas, EKG elementu 

interpretācija. Pieeja, interpretējot EKG (kvalitāte, pieraksta ātrums, līknes kalibrēšana, sirds 

elektriskās ass leľķis, ta klīniskā nozīme, sirds ritma avota noteikšana, salīdzināšana ar 

iepriekšējām EKG). Specifiskas elektrokardiogrāfijas reģistrācijas metodes. Slodzes testi 

(indikācijas, kontrindikācijas, jutība, specifiskums). Medikamentozie testi un to pielietojums, 

diagnostiskā vērtība un drošība. EKG ilgstoša monitorēšana – Holtera monitorēšana, cilpas 

diagnostiska pieraksta sistēmas (loop recorders – principi, pielietojums). EhoKG: metodes 

iespējas un pielietošanas veidi (M un B tips, doplerogrāfija). Radionuklīdā (sirds 
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scintiogrāfija) izmeklēšana: ventrikulārās funkcijas izmeklēšana (angiogrāfija un 

ventrikulogrāfija). Miokarda perfūzijas scientigrāfija. Pozitronu emisijas tomogrāfija. 

Miokarda nekrozes vizualizācija (ar tehnēcija pirofosfātu, iezīmētās antivielas pret miozīnu). 

Sirds diagnostiskā un ārstnieciskā kateterizācija un angiogrāfija (indikācijas, komplikācijas, 

hemodinamiskie mērījumi: sirds izsviedes, intrakardiālie šunti, atveres). Perkutānā koronārā 

intervence. Intravaskulārā ultrasonoskopija. Datortomogrāfijas un kodolmagnētiskās 

rezonanses pielietojums kardioloģijā – diagnostiska vērtība, salīdzinājums ar invazīvajam 

metodēm. Iespējamās komplikācijas. Attēldiagnostikas metoţu pielietošanas pēctecības 

nozīme, salīdzinošā informativitāte un klīniskās interpretācijas pamatprincipi. Neinvazīva un 

invazīva elektrofizioloiskā sirds izmeklēšana, sirds vadīšanas sistēmas 3 dimensiju kartēšana, 

klīniskais pielietojums un nozīme, saikne ar citām diagnostikas metodēm. Atradnes datu 

sintēzes nozīme diegnozes veidošanā un datu interpretācijā. 

C. sirds – asinsvadu sistēmas saslimšanas. 

1. Ateroskleroze, riska faktori, epidemioloģija, bieţākās lokalizācijas vietas, profilakses 

pamatprincipi. Aterosklerotisko bojājumu attīstība: mitogēno vielu un endotēlija ka 

orgāna loma aterosklerozes attīstībā. Daţādu bioķīmisko faktoru un substanču nozīme 

ateroģenēze sprocesos. Jēdziens par endotelija disfunkciju. Lipīdu un lipoproteīnu loma; 

Nepiesātinātās taukskābes (omega – 3 taukskābes); Normālas tauku vielmaiľas rādītāji 

(holesterīns, triglicerīdi, augsta un zema blīvuma lipoproteīdi); Hiperlipidēmiju 

klasifikācija. Aterosklerozes ārstēšanas pamatprincipi: diēta, mūsdienu medikamentozā 

terapija. Antiagreganti – no aspirīna līdz modernajiem antiagregantiem. Pielietojuma 

nozīme, iedarbības zonas. Multidisciplināras pieejas nozīme aterosklerozes attīstības 

izpratnē. 

2. Sāpes sirdī un tās saistība ar koronāro sirds slimību: išēmijas radīts bojājums 

miokardā, tā patofizioloģija, raksturojums un diagnostiskie testi (fizikālās izmeklēšanas 

dati, EKG, radionuklīdā scintigrāfija, EhoKG, kodolmagnētiska rezonanse un sirds 

kateterizācija). Išēmisko sāpju klīnika un diferenciālā diagnostika no perikarda bojājuma, 

maģistrālo asinsvadu bojājumu radītām sāpēm, funkcionālām kardialģijām u.c. ģenēzes 

ekstrakardiālām sāpēm. 

3. Stenokardijas: stenokardijas klasifikācija (stabila, nestabila – progresējoša, pirmreizēja, 

Prinzmetāla, jēdziens par „mēmo išēmiju‖). Ārstēšanas stratēģijas izvēle (dzīves stils, 

diēta, riska faktoru samazināšana, adaptācija fiziskai slodzei un medikamentu izvēle – 

beta adrenoblokatori, renīna – angiotensina – aldosterona sistēmu ietekmējošie 

medikamenti, kalcija kanālu blokatori, ivabradīns, trimetazidīns, mildronāts, ranolazīns, 

nitrātu vieta farmakoterapijā). Indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai un perkutānai intervencei. 

Daţādas pieejas un to salīdzinājumi. Jēdziens par „stentiem‖ un to atšķirības. 

4. Jēdziens par Akūtu Koronāro Sindromu. Miokarda infarkts: patoģenēze (saistība ar 

koronāro trombozi, apasiľošanas baseinu un koronāro asinsvadu spazmu). Klasifikācija 

(5 tipi pēc 2009.gada). Klīnika, EKG atradne, enzīmu diagnostika (daţādi miokarda 

bojājuma marķieri un to informatīva loma.) un pārējā laboratoriskā atradne. Miokarda 

infarkta lieluma izvērtēšana (pēc fermentu aktivitātes, kreisā kambara funkcijas, ar 

iespējamu kodolmagnētiskās rezonanses pielietojumu). Ārstēšana: neatliekamā palīdzība 

(sāpju kupēšana, oksigēna un antiaritmiskā terapija, trombolītiskās terapijas 

pamatprincipi, trombolītiskie preparāti) , indikācijas to lietošanai, farmakoterapija 

infarkta lieluma samazināšanai (kalcija antagonisti, nitroglicerīns), heparīna 

(mazmolekulāro heparīnu) un antiagregantu/antikoagulantu lietošana. Invazīvās 

kardioloģijas priekšrocība akūta koronāra sindroma ārstēšanā. Ieguvumi, iespējas, 

problēmas. Miokarda infarkta komplikācijas un to ārstēšana: pēcinfarkta stenokardija, 

agrīns reinfarkts, sirds mazspēja, kardiogēns šoks – definīcija, klīnika un ārstēšana 

(etioloģiskā – aritmiju un vadīšanas sistēmas traucējumu terapija, oksigenoterapija, 

simpatomimētiķi – dopamīns un dobutamīns, intraaortālā kontrapulsācija), papillāro 
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muskuļu, ventrikulu starpsienas un sirds ruptūra, perikardīts. Dresslera sindroms. 

Prognoze slimniekiem ar miokarda infarktu pēc akūtā perioda (dzīves veids, 

farmakoterapija – antiaritmiskā, antianginālā, profilaktiskā terapija – β-adrenoblokatori ar 

un bez simpatomimētiskas aktivitātes, antiagreganti, angiotenzīna konvertāzes inhibitori, 

statīni, metabola terapija). Pēkšľas kardiālās nāves risks pēc miokarda infarkta. Jēdziens 

par primāro un sekundāro pēksľas kardiālās nāves profilaksi. 

5. Hroniska un akūta sirds mazspēja - pacienta novērtēšana: asinsspiediens, pulsa atradne 

(arteriālā un venozā), sirds izmeklēšana, perifērie simptomi (cianoze, tūskas, elpas 

trūkums u.c.), slodzes testi, EKG, kambaru funkcijas izvērtējums (izsviedes frakcija, 

kardiomegālija un disfunkcija - hipokinēzija un diskinēzija). Sirds mazspējas 

patofizioloģiskie mehānismi un kompensācija. ASV ABCD un NYHA klasifikāciju 

salīdzinajums : jēga, klīniska nozīme. Ārstēšana: diēta, fiziskā slodze, farmakoterapija 

(diurētiķi, vazodilatātori, inotropie preparāti – sirds glikozīdi, kateholamīnu analogi, 

fosfodiesterāzes inhibītori, β-adrenoblokatori, kalcija antagonisti un antikoagulanti. Sirds 

„asistējošās iekartas‖, sirds transplantācija. Jēdziens par sirds resinhronizāciju – 

pielietojums, indikācijas, nozīme. 

6. Faktori, kuri ietekmē arteriālo hipertensiju (vecums, dzimums, vide, ķermeľa masas 

indekss, vārāmās sāls patēriľš, smēķēšana). Arteriālā asinsspiediena regulācijas 

mehānismi: Renīna – Angiotenzīna – Aldosterona sistēma (RAAS), simpātiskā nervu 

sistēma (SNS), nātrijurētiskie peptīdi, antidiurētiskais hormons, sirds izsviedes depresorie 

(nospiedošie) mehānismi (prostoglandīni un kinīni), eksogēnās presorās vielas 

(simpatikomimētiķi, tireoīdie hormonu preparāti, kortikosteroīdi, nesteroīdie 

pretiekaisuma līdzekļi un perorālie kontraceptīvie medikamenti).  

7. Arteriālā hipertensija – definīcija, epidemioloģija, mērīšana, ambulatora diennakts 

asinsspiediena mērīšana klīniskie sindromi (mehānisms, pieeja): malignā hipertensija, 

estrogēnu hipertensija, hipertensija grūtniecībā, hipertensija un cukura diabēts, 

hipertensija un sirds mazspēja, hipertensija un nieru mazspēja. Mērķa orgānu bojājumu 

jēdziens, attīstība.  

8. Sekundārās arteriālās hipertensijas formas, mehānismi un ārstēšanas principi: 

renovaskulārā hipertensija, hipertensija nieru slimību gadījumos, endokrīnās hipertensijas 

(feohromocitoma, aldosteroma, Kušinga sindroms, hipertiroidisms), hemodinamikas 

uzturētās hipertensijas (aortas slimības). Arteriālās hipertensijas primārā profilakse 

(vārāmās sāls ierobeţošana, diēta un dzīves veids). 

9. Antihipertensīvās farmakoterapijas pamatprincipi: uz pierādījumiem balstītas 

medicīnas (EBM – Evidence Base medicine) metodiskā pieeja medikamentu izvēlē, 

medikamentozo grupu raksturojums. Angiotenzīnkonvertāzes inhibitori. Angiotenzīna II 

blokatori. β-adrenoblokatori:neselektīvie (propronolols u.c.), kardioselektīvie 

(metaprolols, karvediols u. c), ar (atenolols u. c.) un bez iekšējas (pindalols u.c.) 

simpatomimētiskas aktivitātes, mūsdienu pielietojuma aspekti. Kalcija antagonisti 

(nifedipīns, diltiazēms, verapamils un citi). Diurētiķi (nātrijurētiskie – hipotiazīds u.c., 

kālijurētiskie – triamterēns, metaboli neitrālie diurētiķi u.c.). Antiadrenerģiskās vielas – 

klonidīns, metildopa, rezerpīns, guanetidīns u.c. α-adrenobloķētājvielas. Imidazolīna 

receptoru bloķētājvielas. Vazodilatātori. Racionālas medikamentu kombinācijas. Jēdziens 

par mērķa orgānu bojājumiem, daţāda riska pakāpes. Hipertensīvā sirds slimība. 

Neatliekamā palīdzība hipertensīvās krīzes gadījumā. 

10. Plaušu hipertensijas sindroms – definīcija, normāla plaušu asinsrite, klasifikācija 

(primāra, sekundāra). Plaušu asinsvadu oklūzija (artēriju un vēnu). Plaušu slimības – 

intersticiālās, obstruktīvās un kombinētās plaušu slimības. Primāra (idiopātiska) plaušu 

hipertensija. Plaušu hipertensijas klīnika, diagnostika un ārstēšanas pamatprincipi 

(pamatslimības ārstēšana, sirds glikozīdi un diurētiķi, antikoagulanti – heparīns, 
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vazodilatātori). Plaušu sirds jeb dekompensēta plaušu hipertensija. Plaušu artērijas 

trombembolija (klīnika, diagnostika, ārstēšana). Profilakses nozīme, antikoagulanti. 

11. Iekaisīgās sirds slimības: Miokarda slimības: klasifikācija: zināmas etioloģijas sirds 

bojājums (vīrusu, baktēriju, toksiskie aģenti, endokrīnie bojājumi, alkohols, medikamenti, 

metabolo novirţu izraisītie, infiltratīvie bojājumi sistēmas slimību un neoplastisko 

slimību gadījumos), nezināmas etioloģijas sirds bojājums – kardiomiopātijas (KMP) - 

dilatācijas KMP, hipertrofiskā KMP, restriktīvā KMP, aritmogēnā LK KMP, 

neklasificētās kardiomiopātijas. Vadošie patoģenēzes mehānismi, klīnika un diagnostika. 

Ārstēšanas pamatprincipi: dilatācijas KMP – sirds mazspējas terapija, CRT, ICD, 

transplantācija, hipertrofiskās KMP – kalcija antagonisti, β-adrenoblokatori, antiaritmiskā 

terapija, riska pakāpes, pacientu aktivitātes, ārstēšana – starpsienas alkoholablācija, ICD 

implantācija. Zināmas etioloģijas miokarda bojājumi – etiotropa un patoģenētiska 

terapija. Perikarda slimības. Akūts perikardīts – klīnika, sāpju raksturojums, 

auskultatīvā aina, EKG atrade. Ārstēšanas pamatprincipi: simptomātiskā ārstēšana – 

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi un glikokortikoīdi, etiotropā ārstēšana. Sirds 

tamponāde – klīnika un neatliekamā palīdzība (punkcija, perikardiostomija). 

Konstruktīvais perikardīts – klīnika, diagnostika. Specifisks perikarda bojājums citu 

slimību gadījumos: urēmija – dialīze, reimatisms, neoplazmas, pēcradiācijas perikardīts, 

tuberkulozais perikardīts, postkardiotomijas sindroms, Dreslera sindroms. Perikarda 

cistas. Endokarda slimības: infekciozs endokardīts (bakteriāls, vīrusu, sēnīšu, riketsiju), 

klīnika (pārmaiľas sirds patofizioloģijā, embolu un imūnās sistēmas radīts iekšējo orgānu 

bojājums, sirds un nieru mazspēja), infekciozais endokardīts narkomāniem (trikuspidālo 

vārstuļu endokardīts), protezētu vārstuļu uzturēts endokardīts. Diagnostika – 

laboratoriskie rādītāji (anēmija, trombocitoze, leikocitoze, EGA, urīna sediments, 

antivielas pret imunoglobulīniem, asins kultūras). Ārstēšanas pamatprincipi (parenterāla, 

ilgstoša antibakteriāla terapija ar baktericīdiem antibiotiķiem, vadoties pēc jūtīguma), 

ķirurģiska ārstēšana (indikācijas). Profilakse: antibakteriālās terapijas pielietošana riska 

grupām (slimnieki ar iedzimtām un iegūtām sirds vārstuļu kaitēm), pirms un pēc dentālām 

un citām invazīvām manipulācijām. Endokardīti citu slimību gadījumos (streptokoku 

izraisīts, sistēmas slimību izraisīts). 

12. Sirds aritmijas: vadīšanas sistēmas anatomija, elektrofizioloģija, etioloģija (miokarda 

slimības, sirds asinsvadu slimības), mehānismi (Re-entry, monofokālās), klasifikācija 

(sinusa aritmijas: ritma avota migrācija, sinusa mezgla vājums, sinoatriālā blokāde, 

ekstrasistolijas, A-V mezgla tahikardijas un aizvietojošie ritmi, supraventrikulārās 

aritmijas, preeksitācijas sindromi, haotiska ātriju tahikardija, ātriju undulācija un 

mirgošana, ventrikulārās aritmijas: undulācija, fibrilācija, simptomātiskās un 

asiptomātiskās, tahikardijas saistītas ar garu QT intervālu, šauru QT intervālu, Brugada‘s 

sindroms, kateholaminerģiskā VT (jēdziens par : torsades des pointes). Aritmiju ietekme 

uz hemodinamiku, to diagnostika (EKG, barības vada EKG, elektrofizioloģiskie 

izmeklējumi, Holtera monitorēšana, nozīme diferenciāldiagnostikā. Ārstēšanas 

pamatprincipi: medikamentozā, vadoties no antiaritmisko preparātu klasifikācijas, 

elektroimpulss terapija, elektrokardiostimulācija, ICD, ICD primārajā un sekundārajā 

profilaksē, ICD ar un bez CRT funkcijas. Jēdziens par katetrablāciju, mefarmakoloģisko 

metoţu pārsvars un efektivitāte salīdzinajumā ar farmakoterapiju. Multidisciplināras 

pieejas nozīme. 

13. Sirds vadīšanas sistēmas traucējumi: A-V blokādes (klasifikācija, EKG, 

elektrofizioloģisko izmeklējumu atradne), parasistolija, A-V disociācija. Ārstēšanas 

pamatprincipi (elektrokardiostimulācija, medikamentozā: simpatikomētiķi, atropīns),  

14. Ekstremitāšu asinsvadu bojājums: Raynaud (Reino) fenomens (primārs, sekundārs), 

saistība ar kollagenozēm, vazospastiskām reakcijām (medikamenti, metobolīti, citas 

ģenēzes asinsvadu bojājumiem). Akrocinanoze, livedo reticularis, erithromelalgia. 
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Obliterējoša ateroskleroze (galvenās lokalizācijas klīniskās izpausmes, ārstēšanas 

pamatprincipi). Obliterējošais trombangiīts (Buerger slimība) – atšķirības no obliterējošās 

aterosklerozes. 

15. Limfvadu slimības (limfangīts, limfedēma). 

16. Iedzimtās sirds kaites (klasifikācija vadoties pēc hemodinamikas, augļa asinsrite, 

vadošie simptomi, plaušu asinsrites pārmaiľa. Cirkulācijas šunti, to lielums, virziens. 

17. Iegūtās sirds kaites: aortālā stenoze, aortālā regurgitācija, mitrālā stenoze, mitrālā 

regurgitācija, mitrālās vārstules prolapss, trikuspidāla stenoze, trikuspidāla regurgitācija. 

18. Reimatiskais drudzis: etioloģija, epidemioloģija, patoģenēze. Klīniskās izpausmes 

(artrīts, drudzis, kardīts, horeja, faringīts, tonsilīts). Diagnostika (anamnēze, streptokoku 

antivielas, akūtās fāzes iekaisuma rādītāji), diferenciāldiagnostikā. Ārstēšanas 

pamatprincipi. Profilakse . Komplikācijas (kardīts, nefrīts, pneimonīts, meningīts). 

 

Priekšmeta/apakšnozares pārbaudījumu programma – semināri, testu jautājumi. 
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ESC guidelines: Camm J et al. Eur Heart J 2010;31:2369–429 

7. AHA/ACC/HRS/ESC Guidelines for prevention Ventricular Arrhythmias and 

Sudden Cardiac Death. 2006. JACC/Eur Heart J. 

8. Schwartzman. Atrial Fibrillation. Blackwell Pub 2005. 

9. Mann. Heart Failure. 2011. Saunders. 

10.  Zaret - Clinical Nuclear Cardiology: State of the Art and Future Directions, 

4
th

Edition 2011. Elservier/Expert Consult. 

11.  Starptautisko profesionālo asociāciju vadlīnijas un Consensus dokumenti, 

publicēti ţurnālos JACC, JACC Imaging, JACC Intervention, Eur Heart J., 

Europace, Circulation. 

 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  programmas vadītājs(-a)  

 

     Dr.Med., asociētais profesors Oskars Kalējs 

     
(paraksts)

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

 

 

http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/book.do?method=display&eid=4-u1.0-B978-0-323-05796-7..C2009-0-53360-0--TOP&isbn=978-0-323-05796-7&selectBook=true&decorator=none&type=aboutPage
http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/book.do?method=display&eid=4-u1.0-B978-0-323-05796-7..C2009-0-53360-0--TOP&isbn=978-0-323-05796-7&selectBook=true&decorator=none&type=aboutPage
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4.1.7. Doktorantūras studiju priekšmeta „Pedagoģijas pamati” programmas apraksts 

 

Studiju priekšmeta nosaukums Pedagoģijas pamati 

 

Semestris (saskaľā ar apstiprināto studiju programmas plānu) 

 

Studiju priekšmeta programmas vadītājs docente Irēna Upeniece 

 

Kredītpunkti (KP) 2 

 

Akadēmiskā struktūrvienība. Sporta un pedagoģijas katedra, Fr. Brīvzemnieka 24,  

                                                   67611559, spk@rsu.lv 

Studiju priekšmeta statuss studiju programmā (izvēles, studiju programmas nosaukums) 

 

Studiju priekšmeta apraksts un mērķis Studiju priekšmeta realizācijas procesā doktoranti 

iepazīsies ar pedagoģijas zinātnes saturu: pedagoģijas kategorijām, pedagoģijas zinātľu 

sistēmām un saikni ar citām zinātnēm, didaktiku, audzināšanas un zinātniski - pētnieciskām 

metodēm pedagoģijā. Tradicionālām un interaktīvām didaktikas metodēm, alternatīvām 

izglītības sistēmām. Lekcijas sagatavošanas pamatprincipiem. Uzstāšanās mākslu. 

Audzināšanas un mācīšanas formām, paľēmieniem, principiem un metodēm izmantojamām 

daţādos vecumposmos saskarsmē ar cilvēkiem. Pacientu, klientu izglītošanau. Uzvedības 

kultūru. Personības struktūru un personības attīstību ietekmējošiem faktoriem. 

Studiju priekšmeta mērķis - veicināt doktorantu  pedagoģijas pamatu apguvi, veidojot 

izpratni par ārstniecības pedagoģiskajiem pamatiem turpmāk izmantojamiem ikdienas praksē 

pacientu, klientu (studējošo) un sabiedrības labā. 

 

Studiju priekšmeta uzdevumi: 

1. Veidot priekšstatus par pedagoģijas vispārīgiem pamatiem. 

2. Veicināt zināšanu apguvi par personības struktūru un personības attīstību 

ietekmējošiem faktoriem. 

3. Veidot prasmes tradicionālo un interaktīvo didaktikas metoţu izmantošanā. 

4. Pilnveidot saskarsmes prasmes ar pacientiem, klientiem (studējošiem).  

 

Studiju priekšmeta saturs – 

- Audzināšana kā sabiedriska parādība. Pedagoģijas priekšmets. Pedagoģijas 

kategorijas. Pedagoģijas zinātľu sistēma. Saikne ar citām zinātnēm. Zinātniski - 

pētnieciskās metodes pedagoģijā. 

- Didaktika.  Tradicionālās un interaktīvās didaktikas metodes.  Didaktikas principi 

izmantojamie daţādos vecumposmos saskarsmē ar cilvēkiem. 

- Lekcijas sagatavošanas pamatprincipi. Uzstāšanās māksla 

- Pacientu izglītošana. . Lietišķā etiķete saskarsmē ar pacientiem, klientiem 

(studējošiem). 

- Personība. Personības struktūra. Personības attīstību ietekmējošie faktori Personības 

teorijas un to radītāji.  
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Nepieciešamās priekšzināšanas. - priekšzināšanas filozofijā un psiholoģijā. Aktīva un  

radoša līdzdalība  pedagoģijas zinātnes apguvē. 

 

Studiju rezultāti: Studiju rezultāti:  

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta prasību izpildes studējošais būs apguvis                                 

zināšanas:  

- Sistematizēti izklāstīt un spriest par pedagoģijas zinātnes satura aktualitātēm, 

jēdzieniem. 

- Klasificēt un raksturot didaktikas metodes. 

- Noteikt didaktisko metoţu izvēli daţādos cilvēka attīstības posmos 

- Novērtēt pedagoģisko principu ievērošanas, (mācību satura atlasē, mācību 

efektivitātes ietekmē) nepieciešamību studējot un turpmāk izglītojot 

pacientus,klientus (studējošos). 

- Raksturot personības strukturālās sastāvdaļas 

- Atklāt un pamatot personības attīstību ietekmējošos faktorus. 

prasmes un iemaľas  

- sagatavot lekciju par profesionālām aktualitātēm 

- sagatavot Power point prezentāciju par izvēlēto zinātniski- pētniecisko tematu un 

uzstāties studiju grupā 

- radoši sadarboties ar grupas biedriem  sagatavojot un prezentējot pedagoģiska 

rakstura projektu 

- atlasīt un transformēt vajadzīgo informāciju studiju un profesionālām vajadzībām 

 

Pārbaudes metodes: eksāmens vai ieskaite - atbilstoši studiju plānam. 

 Literatūra: 

Albrehta D. Didaktika. - Rīga: RaKa. - 2001. 

Beļickis I.Izglītības alternatīvās teorijas. - Rīga: RaKa.- 2001. 

Delors Ţ. Mācīšanas ir zelts. Ziľojums, ko Starptautiskā  Komisija par izglītību divdesmit 

pirmajam gadsimtam sniegusi UNESCO. - Rīga: UNESCO Latvijas nacionālā komisija.- 

2000. 

Geidţs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. - Rīga: Zvaigzne ABC.-1999. 

Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas. - Rīga: Zvaigzne ABC. - 1998. 

Komenskis J.A. Lielā Didaktika. - Rīga: Zvaigzne, 1992. 

Maslo I. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija. - Rīga: RaKa, - 

1995. 

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. - Rīga: Zvaigzne ABC. - 2002. 

Ramsden P. Learning to Teach in Higher Education. -New York: Routledge Falmer. - 2003. 

Smite K., Strika L. Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z. - Rīga: RaKa. - 1998. 

Rubana M. Mācīsimies darot. - Rīga: Raka - 2000. 

Thackwray B. Effective Evalution of Training and Development in Higher Education.-

London: Kogan Page Ltd.-1997. 

Zelmenis V. Pedagoģijas pamati.- Rīga: Raka. - 2000. 

Ţogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - Riga: RaKa.-2001. 

Vedins I. Mācīšanas māksla. - Rīga Avots, 2011 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) ____________________doc. D. Upeniece 
     

(paraksts)
         

(akad.amats, vārds, uzvārds)
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4.1.8. Doktorantūras studiju priekšmeta „Farmakoloģijas sasniegumi” programmas 

apraksts 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  nosaukums –Farmakoloģijas sasniegumi. 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  vadītājs – Dr. med., docente Santa Purviľa 

 

Programmā iesaistītie docētāji – Prof. Indulis Purviľš 

 

Klausītāji – RSU doktora studiju nodaļas studējošie 

 

Apjoms – 2KP 

 

Programmas mērķis – sniegt ieskatu un informāciju par aktualitātēm, jaunumiem un 

šodienas tendencēm farmakoloģijā un farmācijas industrijā. 

 

Programmas uzdevumi – Sniegt zināšanas par: 

1. jaunu farmakoloģisko grupu preparātiem, īpaši bioloģiskajiem 

medikamentiem; Orphan medikamentiem; 

2. jaunu zāļu atklāšanas un ieviešanas tirgū procesu (BAV atklāšana, 

preklīniskie un klīniskie pētījumi, reģistrācijas prasības);  

3. zāļu reģistrācijas specifiku daţādās valstīs; 

4. farmācijas tirgus liberalizāciju un tās sekām, vertikālo un 

horizontālo integrāciju; 

5. aktuālākajām tendencēm farmācijas industrijā;  

6. ētiskiem aspektiem; 

6. farmācijas problēmām Latvijā. 

7. E-recepti. 

 

Programmas saturs –  Jaunu zāļu atklāšana un ieviešana tirgū. Bioloģiskie medikamenti, to 

indikācijas, blakusparādības. Orphan medikamenti. Farmācijas tirgus 

šodienas līderi. Prasības zāļu reģistrācijai daţādās valstīs.  Aktuālākās 

tendences farmācijas industrijā. Ģenērisko medikamentu īpatsvara 

palielināšanās ietekme uz farmācijas industriju. Bioekvivalence un 

terapeitiskā ekvivalence, ģenērisko un oriģinālo medikamentu 

salīdzinājums. Polifarmācija. Izmaksu efektivitāte farmakoloģijā. 

Augsta megabrandu jeb blokbasteru potenciāla slimības. Zāļu patēriľš 

Latvijā. Farmaceitiskā biznesa aktualitātes (pamatprincipi, paradoksi 

un tendences). Medikamentu izrakstīšanas tendences Latvijā. 

Deklarācija par ārstu un farmācijas rūpniecības Saskarsmes un ētikas 

principiem. 
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Priekšmeta/apakšnozares pārbaudījumu programma –  

studiju programma tiek izvērsta semināru veidā. Individuālu pārdom 

kopsavilkums un būtiskākais no katra studējošā puses, savstarpēja 

domu apmaiľa un diskusija. 

 

Studiju rezultāti -  Pēc sekmīgas studiju priekšmeta prasību izpildes studējošais būs 

apguvis zināšanas, kas ļaus: 

1. Aprakstīt jaunu farmakoloģisko grupu preparātus; 

2. Formulēt galvenos farmakoloģijas aktuālos virzienus; 

3. Ilustrēt procesu, kā notiek jaunu zāļu atklāšana un ieviešana tirgū; 

4. Diferencēt bioekvivalenci un terapeitisko ekvivalenci, ģenēriskos 

un oriģinālos medikamentus, megabrendus;  

5. Salīdzināt ģenēriskos un oriģinālos medikamentus un novērtēt to 

lomu farmācijā; 

6. Izskaidrot izmaksu efektivitātes farmakoloģijā būtību; 

7. Pamatot un argumentēt savu viedokli par farmācijas industrijas 

tendencēm; 

8. Būt kompetentam par ārstu un farmācijas rūpniecības Saskarsmes 

un ētikas principiem. 

 

 

Literatūras saraksts –  

1. Indulis Purviľš, Santa Purviľa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011 

2. Latvijas Zāļu valsts aģentūras Zāļu patēriľa statistika  

3. British National Formulary, BNF March 2011 

4. www.vm.gov.lv 

5. www. EMCDDA.europa.eu/   

6. www. euphix.org/ 

7. http://ec.europa.eu/health-eu/ 

8. http://www. haiweb.org/ 

9. RSU E-Studies 

10. Lekciju materiāls 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) ____________________doc. S.Purviľa 
     

(paraksts)
         

(akad.amats, vārds, uzvārds) 
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4.1.9. Doktorantūras studiju priekšmeta „Laboratorijas dzīvnieku izmantošana 

zinātniskajos pētījumos” programmas apraksts 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  nosaukums –  Laboratorijas dzīvnieku izmantošana 

zinātniskajos pētījumos 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares  vadītājs – Jānis Kūka 

 

Programmā iesaistītie docētāji –  Jānis Kūka 

 

Klausītāji – RSU doktoranti 

 

Apjoms – 2 KP 

 

Programmas mērķis– iepazīstināt doktorantus ar izmēģinājuma dzīvnieku izmantošanu 

zinātniskajos pētījumos – teorētiskie, ētiskie un tiesiskie aspekti. 

 

Programmas uzdevumi – sniegt priekšstatu par laboratorijas dzīvnieku zinātni, dzīvnieku 

eksperimentu dizainu, regulējošo likumdošanu, dzīvnieku labturību. Iepazīstināt ar ētiskajām 

normām un alternatīvajām metodēm dzīvnieku izmantošanai. 

 

Programmas saturs –  

1. Likumdošanas normas Eiropas Savienībā, kas regulē laboratorijas dzīvnieku 

izmantošanu, uzraugošās institūcijas. Prasības darbam ar laboratorijas dzīvniekiem 

Eiropas Savienībā. Eiropas laboratorijas dzīvnieku zinātnes asociāciju federācijas 

(FELASA) rekomendācijas apmācībai darbam ar laboratorijas dzīvniekiem. 

2. Humāna laboratorijas dzīvnieku izmantošana. 

3. Dzīvnieku bioloģija un aprūpe: 

a. dzīvnieku turēšana, pavairošana, transportēšana. 

b. dzīves kvalitātes nodrošināšana. 

c. prasības barībai. 

4. Laboratorijas dzīvnieku slimības 

a. veselības kontrole un slimību novēršana, higiēnas prasības, karantīna, 

dezinfekcija. 

b. dzīvnieku saslimšanas un slimību ietekme uz eksperimenta rezultātiem 

5. Veselības riski un drošības noteikumi darbam ar laboratorijas dzīvniekiem. 

6. Dzīvnieku eksperimentu dizains un izpilde 

a. literatūras izpēte un eksperimentālā dzīvnieku modeļa izvēle, pētījuma 

protokols un eksperimenta dizains, dzīvnieku skaits grupās, datu analīze un 

interpretēšana. 

b. dzīvnieku modeļi, rezultātu ekstrapolēšana cilvēkos. 

7. Priekšstats par anestēzijas, analgēzijas un eitanāzijas veikšanu, iespējamām 

manipulācijām. 

8. Alternatīvās metodes dzīvnieku eksperimentu veikšanai, 3R princips (uzlabot 

(refinement), aizvietot (replacement) un samazināt (reduction)). 

9. Laboratorijas dzīvnieku izmantošanas ētiskie aspekti, argumenti par un pret dzīvnieku 

izmantošanu, ētikas komitejas. 
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Priekšmeta/apakšnozares pārbaudījumu programma –grupu darbs – zinātniskās 

publikācijas/-iju analīze pievēršot uzmanību dzīvnieku izmantošanai (turēšanas apstākļi, 

eksperimenta dizains, dzīvnieku modeļa piemērotība, rezultātu interpretācija). 

Studiju rezultāti-  

Zināšanas: Sekmīgi izpildot studiju priekšmeta prasības, iegūtās zināšanas ļaus: 

 kritiski izvērtēt zinātniskajā literatūrā publicēto pētījumu, kas saistīti ar laboratorijas 

dzīvnieku izmantošanu, rezultātus un izvēlēto metoţu atbilstību to iegūšanai. 

 izprast dzīvnieku eksperimentu lomu jaunu zāļu līdzekļu izstrādē. 

 sniegs zināšanas par atbildību, izmantojot laboratorijas dzīvniekus 

Prasmes: Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studenti pratīs: 

 Patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru par pētījumiem, kas saistīti ar laboratorijas 

dzīvnieku izmantošanu. 

Kompetence: sekmīga kursa apgūšana studentiem sniegs vispārīgu priekšstatu par 

laboratorijas dzīvnieku izmantošanu zinātniskajos pētījumos. Kursa apgūšana nedod tiesības 

patstāvīgi plānot un organizēt pētījumus, izmantojot dzīvniekus. 

 

Pārbaudes metodes: 

 darbs mazās grupās, situāciju analīze; 

 eksāmens testa veidā. 

 

Literatūras saraksts –  

FELASA recommendations on the education and training of persons working with laboratory 

animals: categories A and C. Reports of the Federation of European Laboratory Animal 

Science Associations Working Group on Education accepted by the FELASA Board of 

Management. Lab Anim. 1995 Apr;29(2):121-31. 

Zurlo J. The Institute for Laboratory Animal Research - an international resource for 

promoting the Three Rs. Altern Lab Anim. 2009 Dec;37 Suppl 2:69-73. 

Baumans V. Science-based assessment of animal welfare: laboratory animals. Rev Sci Tech. 

2005 Aug;24(2):503-13. 

 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) ____________________zin. asist. J. Kūka 
     

(paraksts)
         

(akad.amats, vārds, uzvārds)
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4.1.10. Doktorantūras studiju apakšnozares „Internā medicīna” programmas apraksts 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares nosaukums – Medicīna, internās medicīnas apakšnozare (plaušu 

slimības; sirds un asinsvadu slimības; saistaudu, muskuļaudu un kaulu slimības; gastroenteroloģija;  

nieru slimības; endokrinoloģija; izmaiľas metabolismā un endokrīnajā sistēmā; virsnieru slimība; 

hematoloģija; infektoloģija; neiroloģija; uzturmācība) 

Studiju priekšmeta/apakšnozares vadītājs - 

Asoc. profesors Aivars Lejnieks 

Programmā iesaistītie docētāji:  

Profesors   - Anatolijs Danilāns 

Profesore   - Maija Eglīte 

Profesors   - Andrejs Kalvelis 

Profesore   - Ludmila Vīksna 

Asoc. profesors  - Raisa Andrēziľa 

Asoc. profesors  - Helēna Mikaţāne 

Asoc. profesors  - Sandra Lejniece 

Asoc. profesors  - Ināra Logina 

Docents   - Harijs Čerľavskis 

Docents    - Guntars Selga 

Docente    - Melita Sauka 

Dr. biol.    - Andris  Šķesteris 

Klausītāji - 

RSU doktoranti, kuri turpina apmācību internā medicīnā 

 

Apjoms – 20 KP 

Programmas mērķis - Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, zinātniskam un 

praktiskam darbam internajā medicīnā ar padziļinātām zināšanām daţādu slimību patoģenēzē, 

farmakokinētikā un spēju apmācīt studentus un rezidentus iekšķīgās slimībās.  

Programmas uzdevumi -  

Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaľas un attieksmi, kas nodrošinātu viľiem spēju 

sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus attiecīgā specialitātē. Izveidot doktorantiem spēju 

metodoloģiski analizēt un izskaidrot daţādas patoloģijas diagnostiku, klīniku un ārstēšanas iespējas, 

kas ļautu viľiem iesaistīties medicīnas studentu apmācībā internajā medicīnā. Apgūt patoloģijas, un 

pētīt problēmu etimoloģiskos faktorus, pētīt patoģenētiskos mehānismus, kuri ietekmē šo slimību 

rašanos, kā arī to iespējamo novēršanu – profilakse (primāra, sekundāra, terciāra). 

PROGRAMMAS SATURS 

Problēmlekcijas      

1. Drudzis 

2. Jaunāko mūsdienu attēla diagnostikas metoţu – kompjūtertomogrāfijas un magnētiskās 

rezonanses pamatprincipi, indikācijas un diagnostikas iespējas. 



64 
 

3. Šoks. 

4. Reproduktīvā veselība. 

5. Hemorāģiskais sindroms un koagulācijas traucējumi. 

6. Asinsvadu patoloģija. 

7. Komatozie stāvokļi. 

8. Endoskopiskās izmeklēšanas un ārstēšanas metodes 

9.  Sāpju problēma klīniskajā praksē. 

10. Veselības aprūpes likumdošana Latvijā. 

11. Barošanas slimības. 

12. Gēni – mūsu  draugi vai ienaidnieki. 

13. Uzľēmējdarbības būtība un formas. 

14. Uzľēmuma darbības uzsākšana. 

15. Uzľēmuma ekonomiskā darbība un grāmatvedība. 

16. Uzľēmuma vadīšana un darbības efektivitāte. 

17. Medicīnas ētikas pamatprincipi. 

18. Medicīnas ētikas pamatprincipi 

19. Medicīnas ētikas pamatprincipi. 

20. Medicīnas ētikas pamatprincipi. 

DOKTORANTŪRAS PROGRAMMA ATSEVIŠĶOS INTERNĀS MEDICĪNAS KURSOS: 

PLAUŠU SLIMĪBAS (prof. A. Kalvelis) 

Elpošanas sistēmas struktūra (krūšu kurvis, elpošanas muskulatūra, plaušas – elpošanas ceļi, 

parenhīma, plaušu asinsvadi, elpošanas fizioloģija, ventilācija, difūzija, perfūzija, elpošanas 

regulācija); Plaušu aizsargmehānisms (klepus, mukociliārā sistēma, elpošanas ceļu šķidruma 

substances – imunoglobulīni u.c. antibakteriālie proteīni (lizocīms un laktoferīns); Alveolu 

membrānu aizsargmehānismi (alveolārie makrofāgi, iekaisuma mediatori – leikotriēni, interleikīni, 

augšanas faktori, prokoagulanti (trombocītu atvasinātais augšanas faktors); Imūnās reakcijas 

(limfoīdo audu uzbūve plaušās, šūnu (cellulā) un humorālās imunitātes atbildes reakcijas, imūno 

reakciju tipi); Diafragmas nozīme normā un patoloģijas gadījumā. Paaugstināta elpošanas ceļu 

pretestība. Paaugstināta plaušu asinsvadu pretestība. Elpošanas muskuļu spēks. Hipoventilācija un 

hiperventilācija. Pneumotoraks. Atelektāzes. Hidrostatiska plaušu tūska un pieaugušo distresa 

sindroms. 

 

1. Elpošanas sistēmas speciālās izmeklēšanas metodes: funkcionālās, rentgenoloģiskās, 

radionukleīdās, ultraskaľas, bakterioloģiskās, morfoloģiskās, bronhoskopija. 

2. Vadošo simptomu nozīme un mehānismi daţādu plaušu slimību gadījumos: klepus, elpas 

trūkums, asinsspļaušana, sāpes krūtīs. 

3. Astma (definīcija, klasifikācija, patoģenēze, diferenciāldiagnoze, ārstēšanas pamatprincipi): 

epidemioloģija, patofizioloģija, provocējošie faktori (alergēni, infekcijas, putekļi, fiziskā slodze, 

emocionālais stress, gastrointestinālais reflukss, analgētiķi u.c.); Klīniskās izpausmes un 

diagnostika; Medikamentozā ārstēšana: β-adrenerģiskie medikamenti, antiholīnerģiskie 

medikamenti, kortikosteroīdi, metilksantīni, hromglikāti (intāls, u.c.), kalcija antagonisti u.c., 

fizioterapija. Akūtas astmas ārstēšanas pamatprincipi. Hroniski noritošas astmas ārstēšanas 

pamatprincipi. Prognoze. 

4. Profesionālās elpošanas ceļu slimības: profesionāla astma (cēloľi, klīniskās izpausmes, 

diagnoze, ārstēšana). Astmai līdzīgais sindroms (bisinoze). 

5. Hroniskas elpošanas ceļu slimības: hronisks bronhīts (definīcija, etioloģija, izplatība, elpošanas 

ceļu obstrukcijas patoģenēze, diagnoze, diferenciāldiagnoze, ārstēšanas pamatprincipi – 

provocējošo faktoru novēršana, vakcīnas, antibiotikas, bronhodilatātori, kortikosteroīdi, 

mukolītiķi, antiproteāzes, fizioterapija, u.c.); Hronisks obstruktīvs bronhīts. Bronhektāzes 

(patofizioloģija, simptomu komplekss, attīstība, diagnostika, ārstēšanas pamatprincipi – 

medikamentoza, posturālā drenāţa, operatīva u.c.). Plaušu emfizēma. Plaušu abscess (etioloģija, 

patoģenēze, klīnika, diagnostika, ārstēšanas pamatprincipi). Bronhopulmonāla aspergiloze 

(definīcija, etioloģija, patoģenēze, klīniskās izpausmes, diagnoze, diferenciāldiagnoze, terapija un 

prognoze). Cistiskā fibroze. 
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6. Lokāla elpošanas ceļu obstrukcija (virs un zem trahejas bifurkācijas) – etioloģija (timoma, 

struma, audzējs, aneirisma u.c.), klīnika, diferenciāldiagnostika. 

7. Plaušu aerācijas traucējumi (atelektāze, bullas, bronhogēnās cistas). 

8. Intersticiālie plaušu bojājumi: profesionālās parenhimatozās plaušu slimības (pneimokoniozes) 

– patofizioloģija, depozītu inhalācija, to radītais bojājums: silikoze, ogļraču pneimokoniozes, 

asbestoze, citu minerālu izraisītās koniozes (berīlijs, dzelzs, alumīnijs u.c.). Šo slimību 

diagnostika un ārstēšanas pamatprincipi. Intersticiālie un alveolārie plaušu sindromi: 

“Goodpasture” sindroms, ideopātiskā plaušu hemosideroze, hroniskā eozinofīla pneimonija 

(eozinofīlie infiltrāti – Leflera sindroms u.c.). Pulmonālā alveolāra proteinoze. Radiācijas 

izraisītie plaušu bojājumi. Plaušu vaskulīti (Vegenera granulomatoze, alerģiskā granulomatoze un 

angiīts – Churg-Strauss sindroms, limfacitārie angiīti, sarkoidozes nekrotizējošais vaskulīts). 

Plaušu bojājumi sistēmu slimību gadījumos (sistēmas sarkanā vilkēde, sistēmas sklerodermija, 

nodozais periarterīts). Nezināmas etioloģijas intersticiālie plaušu bojājumi: fibrozējošais alveolīts 

jeb ideopātiska plaušu fibroze (Hamman-Rich sindroms). Hipersensitīvie pneumonīti (alveolīts) – 

fermera, meţstrādnieka, putnu audzētāja u.c. Medikamentu izraisītās plaušu slimības (citostātiķi, 

kordarons, β-bloķētājvielas, pretmikrobu medikamenti – nitrofurāni, bēta laktāmi, pretiekaisuma 

medikamenti – penicilliamīns, salicilāti, kortikosteroīdi, zelts). 

9. Plaušu trombembolija (patoģenēze, primāra un sekundāra profilakse, diagnostika – EKG, RTG, 

radionukleīdā un staru angiogrāfija, ārstēšanas pamatprincipi – heparīns, mazmolekulārais 

heparīns un perorālie antikoagulanti, trombolīze). 

10.  Pleiras slimības: transudāts pleiras dobumā (sirds mazspēja, aknu ciroze, nefrotiskais sindroms, 

peritoneālā dialīze). Pleiras izsvīdums saistībā ar bakteriālām plaušu slimībām (parapneumonija – 

empiēma). Metastātiski pleiras izsvīdumi, pleiras izsvīdumi sakarā ar embolizāciju, pleiras 

izsvīdumi sakarā ar gastrointestinālā trakta patoloģiju (barības vada perforācija, akūts un hronisks 

pankreatīts, intra abdominālie abscesi), pleiras izsvīdumi daţādu slimību gadījumos (tuberkuloze, 

reimatoīdais artrīts, sistēmas sarkanā vilkēde, Dreslera sindroms, asbestoze, urēmija, 

medikamenti). 

11. Baktēriju un citu infekciozu aģentu izraisītie plaušu bojājumi (pneimonijas) – to etioloģija, 

patoģenēze (elpošanas sistēmas aizsardzības mehānismi), vadoties no izraisītāja, klīnika, 

diagnostika, ārstēšana. 

12.  Elpošanas mazspēja: klīnika, diferenciāldiagnostika, ārstēšana. Akūta elpošanas mazspēja. 

Stāvokļi, kuri samazina neiromuskulāro tonusu: medikamenti (trankvilanti), samazināta 

vairogdziedzera funkcija, CNS patoloģija, neiromuskulārās pārvades traucējumi (miastēnija, 

Guillain – Barre
’
 sindroms, amiotrofā laterālā skleroze, n. phrenicus bojājums u.c.), elpošanas 

muskuļu vājums (miopātijas, distrofijas, badošanās, šoks, hipoksēmija, elektrolīta vielmaiľas 

traucējumi). Stāvokļi, kuri paaugstina ventilācijas slodzi: paaugstināta elpošanas ceļu pretestība 

(obstrukcija, bronhospazma u.c.). Samazināta plaušu elasticitāte (plaušu tūska, infekcijas, 

atelektāze, fibroze u.c.). Samazināta krūšu kurvja līdzestība (šķidrums pleiras dobumā, 

pneimotorakss, ascīts, ileuss, adipozitāte u.c.). 

13.  Pieeja plaušu slimniekiem – smēķētājiem: plaušu slimības, kuras saistītas ar smēķēšanu, 

atgriezeniskās un neatgriezeniskās pārmaiľas plaušās, kuras rada smēķēšana, smēķēšanas 

atmešanas problēma. 

14. Pieeja pacientam ar hipoksēmiju un cianozi: hipoksēmijas diagnostika, tās fizioloģiskie efekti 

(tahikardija, tahipnoe, tūska, aritmijas, apziľas traucējumi, zīlīšu stāvoklis, eritrocītu skaita 

pārmaiľas un recēšanas traucējumi, sastrēguma simptomātika, sirds izsviedes tilpums, 

laktacidoze). Diagnostiskie testi (anamnēze, RTG, gāzu sastāvs, ventilācijas un perfūzijas 

izmeklējumi). 

15. Pieeja slimniekam ar elpas trūkumu: patofizioloģija (elpošanas muskuļu vājums, n. vagus 

nozīme, regulācijas mehānismi). Elpas trūkums elpceļu obstrukcijas gadījumā. Elpas trūkums 

plaušu fibrozes gadījumā. Elpas trūkums plaušu asinsvadu bojājumu gadījumā. Eelpas trūkums 

lokālas plaušu kompresijas gadījumā. Elpas trūkums sirds slimību gadījumos. Elpas trūkums 

anēmijas gadījumā. Psihogēns elpas trūkums. Anamnēze, fizikālā un laboratoriskā izmeklēšana, 

ārstēšanas stratēģija. 

16.  Pieeja slimniekam ar klepu: klepus fizioloģija. Klepus komplikācijas (muskulatūras sastiepums, 

ribu lūzumi, sinkope, asiľošana, urīna nesaturēšana). Diferenciāldiagnoze (balsenes bojājumi, 

sinusīts, dzirdes aparāta kairinājums, medikamenti, barības vada reflukss, psihogēnais klepus 
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u.c.). 

Anamnēze, fizikālā un laboratoriskā izmeklēšana, ārstēšanas stratēģija. 

17.  Pieeja slimniekam ar asins spļaušanu: klasifikācija (mērena un dzīvībai bīstama): mērena 

(bronhīts – 40%, plaušu vēzis – 25%, idiopātiska – 25%, Tbc – 5%), dzīvībai bīstama (Tbc – 

45%, bronhektāzes – 20%, plaušu vēzis – 10%, bronhīts – 5% u.c. – 20%). Laboratoriskā 

izmeklēšana (krēpu citoloģija, asins seroloģija, koagulācijas testi, hemodinamiskie izmeklējumi, 

EhoKG, otolaringoloģiskie, bronhoskopija). Neatliekamā palīdzība dzīvībai bīstamas asins 

spļaušanas gadījumā (intubācija, bronhoskopija, indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai). 

18. Pieeja slimniekiem ar sāpēm pleirā: infekcijas izraisīta (vīrusu, bakteriālu aģentu, Tbc), 

imunoloģiska mehānisma (sistēmas LED, RA, Dreslera sindroms, pēc sirds operācijas, 

sarkoidoze). Zem diafragmas slimības izraisītas pleiras sāpes (pankreatīts, sub-diafragmālais 

abscess), daţādi (pneumotoraks, plaušu embolija, asbestoze, urēmija). 

19. Pieeja pacientam ar izsvīdumu pleiras dobumā: eksudāta makroskopiska izmeklēšana: 

glikozes saturs pleiras eksudātā, tā koncentrācijas samazināšanās cēloľi (paraneoplastiskais 

sindroms, malignitāte, Tbc, RA, hemotoraks u.c.), paaugstināta amilāzes koncentrācija pleiras 

eksudātā (barības vada perforācija, aizkuľģa dziedzera patoloģija), paaugstināta LDH aktivitāte 

pleiras eksudātā (norāda iekaisuma aktivitāti), asins form-elementu analīze pleiras eksudāta, 

eksudāta kultūras un bakterioloģiskie izmeklējumi, eksudāta imunoloģiskie izmeklējumi 

(antinukleārās antivielas, reimatoīdais faktors), daţādi izmeklējumi (karcionoembrionālais 

antigēns, hialuronskābe, lizocīms, sārmainā un skābā fosfotāze). Transudāts (sirds mazspēja, 

perikarda patoloģija, ciroze, nefrotiskais sindroms, peritoneālā dialīze, v. cava superior 

obstrukcija, miksidēma, plaušu emboli, sarkoidoze, urinothorakss). Eksudāts (neoplāzija, 

infekcijas slimības, plaušu emboli, gastrointestinālas slimības, kolagenoze, Dreslera sindroms, 

asbestoze, sarkoidoze, urēmija, medikamentu inducēta, radiācija, elektrotrauma, urīntrakta 

obstrukcija, hemotorakss, hilotorakss. Pleiras biopsija. Pleiroskopija. 

20. Pieeja pacientam ar iespējamu pneimoniju: tipiskas bakteriālas pneumonijas sindroms – 

drudzis, klepus, krēpas, tipiska auskultatīvā atradne ar pleiras sāpēm, leikocitoze, tipiska RTG 

atrade. Atipiskais pneumonijas sindroms, bieţākais izraisītājs: Mycoplasma pneumoniae, 

L.Pneumophila, vīrusi. Anaerobās mikrofloras izraisītais jeb dobumu pneumonijas sindroms – 

saistīts ar aspirāciju, alkoholismu, niecīga fizikālās un laboratoriskās izmeklēšanas atrade. 

Oportūnistiskais pneumonijas sindroms (neitrofīlo leikocītu defekts, humorālais un cellulārais 

imunodeficīts, anamnestiski hroniskas plaušu slimības, plaušas iesaistās primārā procesa norisē). 

 

SIRDS UN ASINSVADU SLIMĪBAS (asoc. prof. O. Kalējs, prof. A. Kalvelis) 

1. Asinsrites fizioloģija, anatomiskās struktūras, faktori, kuri ietekmē to funkciju, perifērā asinsrite, 

un kardiovaskulārās funkcijas rādītāji (izsviedes tilpums, pirmsslodze, pēcslodze, perifērā 

pretestība, kontraktilitāte, diastoliskā funkcija – agrīnā diastoliskā pildīšanās un kambaru pasīvās 

īpašības). Sirds ritma regulācija (sinusa mezgls, veģetatīvās nervu sistēmas ietekme). Reģionālās 

asinsrites regulācijas mehānismi (koronārā, nieru asinsrite un venozā sistēma). Sirds – asinsrites 

sistēmas atbilde uz fizisku slodzi (minūtes tilpums, venozo asiľu pieplūde, perifērā pretestība). 

Izmeklēšanas metodes sirds – asinsvadu slimībās: sirds asinsrites rentgenoloģiskā izmeklēšana. 

EKG: elektrofizioloģiskas pamatojums, novadījumu sistēmas, EKG elementu interpretācija. 

pieeja interpretējot EKG (kvalitāte, pieraksta ātrums, līknes kalibrēšana, leľķa alfa, ritma avota 

noteikšana, salīdzināšana ar iepriekšējām EKG). Slodzes testi (indikācijas, kontrindikācijas, 

jutība, specifiskums). Medikamentozie testi un to pielietojums (bēta blokatoru un dipiridamola 

proves). EKG monitorēšana - Holters. EhoKG: metodes iespējas un pielietošanas veidi (M un B 

tips, doplerogrāfija). Radionukleīdā (sirds scintiogrāfija) izmeklēšana: ventrikulārās funkcijas 

izmeklēšana(angiogrāfija un ventrikulogrāfija). Miokarda perfūzijas izmeklējumi ar radioaktīvo 

talliju. Miokarda nekrozes vizualizācija (ar tehnēcija pirofosfātu, iezīmētās antivielas pret 

miozīnu). Sirds diagnostiskā un ārstnieciskā kateterizācija un angiogrāfija (indikācijas, 

komplikācijas, hemodinamiskie mērījumi: sirds izsviedes, intrakardiālie šunti, atveres). Perkutānā 

transluminālā angio plastika. Iespējamās komplikācijas. 

2. Faktori, kuri ietekmē arteriālo hipertensiju (vecums, dzimums, vide, ķermeľa masas indekss, 

vārāmās sāls patēriľš, smēķēšana). Arteriālā asinsspiediena regulācijas mehānismi: Renīna – 
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Angiotenzīna – Aldosterona sistēma (RAAS), simpātiskā nervu sistēma (SNS), nātrijurētiskais 

peptīds, antidiurētiskais hormons, sirds izsviedes, depresorie (nospiedošie) mehānismi 

(prostoglandīni un kinīni), eksogēnās presorās vielas (simpatikomimētiķi, tireoīdie hormonu 

preparāti, kortikosteroīdi, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi un perorālie kontraceptīvie 

medikamenti).  

3. Arteriālā hipertensija – definīcija, epidemioloģija, mērīšana, ambulatora diennakts 

asinsspiediena mērīšana klīniskie sindromi (mehānisms, pieeja): malignā hipertensija, estrogēnu 

hipertensija, hipertensija grūtniecībā, hipertensija un cukura diabēts, hipertensija un sirds 

mazspēja (vājveice), hipertensija un nieru mazspēja (vājveice). Sekundārās arteriālās 

hipertensijas formas, mehānismi un ārstēšanas principi: renovaskulārā hipertensija, hipertensija 

nieru slimību gadījumos, endokrīnās hipertensijas (feohromacitoma, aldosteroma, Kušinga 

sindroms, hipertiroīdisms), hemodinamikas uzturētās hipertensijas (aortas slimības). Arteriālās 

hipertensijas primārā profilakse (vārāmās sāls ierobeţošana, diēta un dzīves veids). Hipotensīvās 

farmakoterapijas pamatprincipi: uz pierādījumiem balstītas medicīnas (EBM – Evidence Base 

medicine) metodiskā pieeja medikamentu izvēlē, medikamentozo grupu raksturojums. β-

bloķētājvielas: neselektīvās (propronolos u.c.), kardioselektīvās (metaprolols, karvediols u. c), ar 

(atenolols u. c.) un bez iekšējas (pindalols u.c.) simpatomimētiskas aktivitātes. Kalcija antagonisti 

(nifedipīns, diltiazēms, verapamils un to analogi). Angiotenzīnkonvertāzes inhibitori (kaptoprils, 

enalaprils, lizinoprils un to analogi). Angiotenzīna II blokatori. Diurētiķi (nātrijurētiskie – 

hipotiazīds u.c., kālijurētiskie – triamterēns u.c.). Antiadrenerģiskās vielas – klonidīns, metildopa, 

rezerpīns, guanetidīns u.c. α-adrenobloķētājvielas. Imidazolīna receptoru bloķētājvielas. 

Vazodilatātori. Racionālas medikamentu kombinācijas. Neatliekamā palīdzība hipertensīvās 

krīzes gadījumā. 

4. Plaušu hipertensijas sindroms – definīcija, normāla plaušu asinsrite, klasifikācija (primāra, 

sekundāra). Sirds slimības – iegūtās vārstuļu kaites un iedzimtās sirds kaites. Plaušu asinsvadu 

oklūzija (artēriju un vēnu). Plaušu slimības – intersticiālās, obstruktīvās un kombinētās plaušu 

slimības. Primāra (idiopātiska) plaušu hipertensija. Plaušu hipertensijas klīnika, diagnostika un 

ārstēšanas pamatprincipi (pamatslimības ārstēšana, sirds glikozīdi un diurētiķi, antikoagulanti – 

heparīns, vazodilatātori). Plaušu sirds jeb dekompensēta plaušu hipertensija. Plaušu artērijas 

trombembolija (klīnika, diagnostika, ārstēšana). 

5. Ateroskleroze kā sindroms, riska faktori, epidemioloģija, bieţākās lokalizācijas vietas, 

profilakses pamatprincipi. Aterosklerotisko bojājumu attīstība: mitogēno vielu un endotēlija loma 

(trombocītu atvasinātais augšanas faktors, endoteliālās šūnas, monocīti, endotēlija atvasinātais 

relaksējošais faktors); Lipīdu un lipoproteīnu loma; Nepiesātinātās taukskābes (omega – 3 

taukskābes); Normālas tauku vielmaiľas rādītāji (holesterīns, triglicerīdi, augsta un zema blīvuma 

lipoproteīdi); Hiperlipidēmiju klasifikācija. Aterosklerozes ārstēšanas pamatprincipi: diēta, 

medikamentozā terapija: ţultsskābju saistītājvielas, niacīns, fibrāti, mikronizētie fibrāti, 

koenzīma-A inhibitori (statīni.), antioksidanti. Aspirīns kā antiagregants (tiklopidīns, plakvinīds). 

6. Sāpes sirdī un tās saistība ar sirds ishēmisko slimību (SIS): ishēmijas radīts bojājums 

miokardā, tā patofizioloģija, raksturojums un diagnostiskie testi (fizikālās izmeklēšanas dati, 

EKG, radionukleīdā scintigrāfija, EhoKG un sirds kateterizācija). Ishēmisko sāpju klīnika un 

diferenciālā diagnostika no perikarda bojājuma, maģistrālo asinsvadu bojājumu radītām sāpēm, 

funkcionālām kardialģijām u.c. ģenēzes ekstrakardiālām sāpēm. 

7. Stenokardijas: stenokardijas klasifikācija (stabila, nestabila – progresējoša, pirmreizēja, 

Prinzmetāla, mēmā ishēmija). Ārstēšanas stratēģijas izvēle (dzīves stils, diēta, riska faktoru 

samazināšana, adaptācija fiziskai slodzei un medikamentu izvēle – nitrāti, kalcija antagonisti, bēta 

bloķētājvielas). Indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai un transluminālai angioplastikai. 

8. Miokarda infarkts: patoģenēze (saistība ar koronāro trombozi, apasiľošanas baseinu un 

koronāro asinsvadu spazmu). Klasifikācija (transmurāls un subendokardiāls, ar un bez Q-zobiem). 

Klīnika, EKG atradne, enzīmu diagnostika (kreatīnkināze, laktātdehidrogenāze, audzēj nekrozes 

faktors.) un pārējā laboratoriskā atradne. Miokarda infarkta lieluma izvērtēšana (pēc fermentu 

aktivitātes un kreisā kambara funkcijas). Ārstēšana: neatliekamā palīdzība (sāpju kupēšana, 

oksigeno un antiaritmiskā terapija, trombolītiskās terapijas pamatprincipi, trombolītiskie preparāti 

(streptokināze, streptāze, audu plazminogēnaktivātors), indikācijas to lietošanai, farmako terapija 

infarkta lieluma samazināšanai (kalcija antagonisti, nitroglicerīns), heparīna (mazmolekulāro 

heparīnu) un antiagregantu lietošana. Miokarda infarkta komplikācijas un to ārstēšana: 
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pēcinfarkta stenokardija, agrīns reinfarkts, sirds mazspēja, kardiogēns šoks – definīcija, klīnika un 

ārstēšana (etioloģiskā – aritmiju un vadīšanas terapija, oksigenoterapija, simpatomimētiķi – 

dopamīns un dobutamīns, kontrapulsācija), papillāro muskuļu, ventrikulārās starpsienas un sirds 

ruptūra, perikardīts. Dresslera sindroms. Prognoze slimniekiem ar miokarda infarktu pēc akūtā 

perioda (dzīves veids, farmakoterapija – antiaritmiskā, antianginālā, profilaktiskā terapija – β-

bloķētājvielas ar un bez simpatomimētiskas aktivitātes, antiagreganti, angiotenzīn konvertāzes 

inhibītori). 

9. Pieeja slimniekam ar sirds mazspēju - pacienta novērtēšana: asinsspiediens, pulsa atradne 

(arteriālā un venozā), sirds izmeklēšana, perifērie simptomi (cianoze, tūskas, elpas trūkums u.c.), 

slodzes testi, EKG, kambaru funkcijas izvērtējums (izsviedes frakcija, kardiomegālija un 

disfunkcija - hipokinēzija un diskinēzija). Sirds mazspējas patofizioloģiskie mehānismi un 

kompensācija. Ārstēšana: diēta, fiziskā slodze, farmakoterapija (diurētiķi, vazodilatātori, inotropie 

preparāti – sirds glikozīdi, kateholamīnu analogi, fosfodiesterāzes inhibītori, β-bloķētājvielas, 

kalcija antagonisti un antikoagulanti. sirds transplantācija. 

10. Iekaisīgās sirds slimības: Miokarda slimības: klasifikācija: zināmas etioloģijas sirds bojājums 

(vīrusu, baktēriju, toksiskie aģenti, endokrīnie bojājumi, alkohols, medikamenti, metabolo novirţu 

izraisītie, infiltratīvie bojājumi sistēmas slimību un neoplastisko slimību gadījumos), nezināmas 

etioloģijas sirds bojājums – kardiomiopātijas (KMP) - dilatācijas KMP, hipertrofiskā KMP, 

restriktīvā KMP. Vadošie patoģenēzes mehānismi, klīnika un diagnostika. Ārstēšanas 

pamatprincipi: dilatācijas KMP – sirds mazspējas terapija, transplantācija, hipertrofiskās KMP – 

kalcija antagonisti, beta bloķētājvielas, antiaritmiskā terapija, zināmas etioloģijas miokarda 

bojājumu gadījumos – etiotropa un patoģenētiska terapija. Perikarda slimības. Akūts perikardīts 

– klīnika, sāpju raksturojums, auskultatīvā aina, EKG atrade. Ārstēšanas pamatprincipi: 

simptomātiskā ārstēšana – nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi un glikokortikoīdi, etiotropā 

ārstēšana. Sirds tamponāde – klīnika un neatliekamā palīdzība (punkcija, perikardiostomija). 

Konstruktīvais perikardīts – klīnika, diagnostika. Specifisks perikarda bojājums citu slimību 

gadījumos: urēmija – dialīze, reimatisms, neoplazmas, pēcradiācijas perikardīts, tuberkulozais 

perikardīts, postkardiotomijas sindroms, Dreslera sindroms. Perikarda cistas. Endokarda 

slimības: infekciozs endokardīts (bakteriāls, vīrusu, sēnīšu, riketsiju), klīnika (pārmaiľas sirds 

patofizioloģijā, embolu un imūnās sistēmas radīts iekšējo orgānu bojājums, sirds un nieru 

mazspēja), infekciozais endokardīts narkomāniem (trikuspidālo vārstuļu endokardīts), protezētu 

vārstuļu uzturēts endokardīts. Diagnostika – laboratoriskie rādītāji (anēmija, trombocitoze, 

leikocitoze, EGA, urīna sediments, antivielas pret imunoglobulīniem, asins kultūras). Ārstēšanas 

pamatprincipi (parenterāla, ilgstoša antibakteriāla terapija ar baktericīdiem antibiotiķiem, vadoties 

pēc jūtīguma), ķirurģiska ārstēšana (indikācijas). Profilakse: antibakteriālās terapijas pielietošana 

riska grupām (slimnieki ar iedzimtām un iegūtām sirds vārstuļu kaitēm), pirms un pēc dentālām 

un citām invazīvām manipulācijām. Endokardīti citu slimību gadījumos (streptokoku izraisīts, 

sistēmas slimību izraisīts). 

11. Sirds aritmijas: vadīšanas sistēmas anatomija, elektrifizioloģija, etioloģija (miokarda slimības, 

sirds asinsvadu slimības), mehānismi (Re-entry, monofokālās), klasifikācija (sinusa aritmijas: 

ritma avota migrācija, sinusa mezgla vājums, sinoatriālā blokāde, ekstrasistolijas, A-V mezgla 

tahikardijas un aizvietojošie ritmi, supra-ventrikulārās aritmijas, preeksitācijas sindromi, haotiska 

ātriju tahikardija, ātriju undulācija un mirgošana, ventrikulārās aritmijas: undulācija, fibrilācija, 

simptomātiskās un asiptomātiskās, tahikardijas saistītas ar garu QT intervālu (torsades de 

pointes). Pieeja slimniekiem ar aritmiju. Ietekme uz hemodinamiku, to diagnostika (EKG, barības 

vada EKG, elektrofizioloģiskie izmeklējumi, Holtera monitorēšana, diferenciāldiagnostikā. 

Ārstēšanas pamatprincipi: medikamentozā, vadoties no antiaritmisko preparātu klasifikācijas, 

elektroimpulss terapija, elektrokardiostimulācija. 

12. Vadīšanas traucējumi: A-V blokādes (klasifikācija, EKG, elektrofizioloģisko izmeklējumu 

atradne), parasistolija, A-V disociācija. Ārstēšanas pamatprincipi (medikamentozā: 

simpatikomētiķi, atropīns), elektrokardiostimulācija. 

13. Ekstremitāšu asinsvadu bojājums: Raynaud (Reino) fenomens (primārs, sekundārs), saistība ar 

kollagenozēm, vazospastiskām reakcijām (medikamenti, metobolīti, citas ģenēzes asinsvadu 

bojājumiem). Akrocinanoze, livedo reticularis, erithromelalgia. Obliterējoša ateroskleroze 

(galvenās lokalizācijas klīniskās izpausmes, ārstēšanas pamatprincipi). Obliterējošais trombangiīts 

(Buerger slimība) – atšķirības no obliterējošās aterosklerozes. 
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14. Limfvadu slimības (limfangīts, limfedēma). 

15. Iedzimtās sirds kaites (klasifikācija vadoties pēc hemodinamikas, augļa asinsrite, vadošie 

simptomi, plaušu asinsrites pārmaiľa. Cirkulācijas šunti, to lielums, virziens. 

16. Reimatiskais drudzis: etioloģija, epidemioloģija, patoģenēze. Klīniskās izpausmes (artrīts, 

drudzis, kardīts, horeja, faringīts, tonsilīts). Diagnostika (anamnēze, streptokoku antivielas, akūtās 

fāzes iekaisuma rādītāji), diferenciāldiagnostikā. Ārstēšanas pamatprincipi (salicilāti, baktericīdas 

antibiotikas). Profilakse (bicilīns jeb benzathīnpenicilīns G). Komplikācijas (kardīts, nefrīts, 

pneimonīts, meningīts). 

17. Iegūtās sirds kaites: aortālā stenoze, aortālā regurgitācija, mitrālā stenoze, mitrālā regurgitācija, 

mitrālās vārstules prolapss, trikuspidāla stenoze, trikuspidāla regurgitācija. 

 

SAISTAUDU, MUSKUĻU UN KAULU SLIMĪBAS (PROF. H. MIKAŢĀNE, DR. ANDA KADIŠA) 

Fizikālās izmeklēšanas metodes reimatoloģijā: apskate (lūdzēja poza, pīles gaita, plaukstu 

deformācijas, tauriľveida eritēma, keratodermija, balanīts, nagu pārmaiľas, tofi, mugurkaulāja 

pārmaiľas, locītavu deformācijas, varus valgus deformācijas, kontraktūras. Palpācija (locītavu 

temperatūra, sāpīgums, sinovija palpācija, šķidruma palpācija locītavā, laterālo saišu kustīguma 

pārbaude, aktīvo, pasīvo kustību pārbaude, mugurkaulāja pārbaude, aktīvo pasīvo kustību pārbaude, 

mugurkaulāja pārbaude – zoda–krūšu kaula attālums, mugurkaulāja krūšu un lumbālās daļas 

kustīguma pārbaude, amiotrofija. Locītavu patoloģijas objektivizācija un standartizācija (skalas, 

algoritmi, testi) 

Radioloģisko izmeklējumu atradne: erozijas, locītavu spraugas pārbaudes, ankiloze, subluksācijas 

un dislokācijas, sindesmofīti, osteofīti, periostīts, kalcifikācija (mīksto audu, cīpslu, locītavas, 

skrimšļa (hondrokalcinoze), locītavu kapsulas), kaulu blīvuma pārmaiľas – osteoporoze, 

osteoskleroze, osteomalācija, osteonekroze). 

Morforloģiskās izmeklēšanas metodes: muskuļu biopsija (nekroze, miofibrillu deģenerācija, 

atrofija, cellulārā infiltrācija, vaskulīts, fibroze). Asinsvadu biopsija (vaskulīts, perivaskulīts u.c.).  

 

1. Reimatoīdais artrīts (RA): klasifikācija, diagnostiskie kritēriji, nozīme. Patoģenēzes mehānismi, 

ieskaitot imūnās sistēmas novirzes – imūnkompleksi, reimatoīdie faktori. Klīnika (slimības 

sākums, locītavu bojājums, ekstraartikulārās izpausmes – āda, sirds, plaušu, nervu sistēmas, acu 

bojājumi). Felty sindroms. Anēmija RA slimniekiem. Diferenciālā diagnoze. Terapijas 

pamatprincipi.  

2. Ar infekcijām saistītās locītavu slimības (reaktīvie un septiskie artrīti) diagnostiskie kritēriji 

klīniskās formas patoloģija laboratorā atradne un diagnostika 

3. Primāra un sekundāra osteoartroze – epidemioloģija, patofizioloģija, klīnikās izpausmes 

(plaukstas, ceļu, gūţas locītavas, mugurkaulāja deģeneratīvi distrofiskās pārmaiľas (spondiloze 

u.c.) – laboratoriskā un radioloģiskā atradne, ārstēšanas pamatprincipi (ātrās un lēnās darbības 

ārstnieciskie līdzekļi).  

4. Metabolās (kristālu inducētas) artropātijas – klasifikācija, klīnika,   diagnostika un ārstēšana: 

podagra (primāra un sekundāra), hiperuricēmijas mehānismi, akūtas podagras lēkmes – 

patoģenēze un klīnika. Tofi, to nozīme. Podagras niere, tās klīnika, nierakmeľi un podagra, 

sekundāras podagras saistība ar kaulu smadzeľu metaplāziju, audu sabrukumu. Diagnostika. 

Medikamentu lietošana: akūtas lēkmes kupēšana, ārstēšana starplēkmju laikā, hroniskas podagras 

artrīta terapija. Citas metabolās artropātijas: pirofosfātu artropātija (hondrokalcinoze), 

hidroksiapatītu artropātija, ohronoze (alkaptonūrija), hemohromatoze (bronzas diabēts). To 

klīnika, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas pamatprincipi. 

5. Sistēmas sarkanā vilkēde (LED): kritēriji, to nozīme, imūnie mehānismi, klīnika (skeleta – 

muskuļu bojājums, ādas – gļotādu, acu, gastrointestinālas sistēmas, aknu, sirds, plaušu, 

asinsrades, nervu sistēmas, nieru bojājumi). Antifosflolipīdu autoantivielu sindroms. 

Medikamentu inducēts lupus sindroms. Ādas lupus. Laboratoriskā atradne (ANA, LE šūnas, 

hematoloģija, imūnās sistēmas u.c.). Ārstēšanas pamatelementi 

6. Sistēmas skleroze: diagnostikie kritēriji, klīniskās formas (difūza un limitēta forma – CREST 

sindroms), patoloģija, laboratorā atradne un diagnostika, ārstēšanas pamatelementi. 

7. Polimiozīts/dermatomiozīts: diagnostiskie kritēriji, klīniskās formas, patoloģija, laboratorā 

atradne un diagnostika, ārstēšanas pamatprincipi.  
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8. Jauktā saistaudu sistēmslimība (Sharp sindroms): diagnostikie kritēriji, klīniskās formas, 

patoloģija, laboratorā atradne un diagnostika. 

9. Vaskulīti – hipersensitīvie un sistēmas vaskulīti (nodozais poliarterīts, Čērga Strosas sindroms, 

Vegenera granulomatoze, Takajasu sindroms, Hortona sindroms, Birgera sindroms): 

diagnostiskie kritēriji, klīniskās formas, patoloģija, laboratorā atradne un diagnostika, Henoha-

Šēnleina purpura. Serumslimība. Hipokomplementēmisks urtikārisks vaskulīts. Jauktā 

krioglobulinēmija 

 

GASTROENTEROLOĢIJA (prof. A. Daľilāns un asoc. prof. J. Pokrotnieks) 

1. Gastrointestinālie hormoni. Gremošanas trakta endokrīnie audzēji: gastrīns un histamīns, to 

nozīme kuľģa sekrēcijas regulēšanā, sekretīns un pankreozimīns – holecistokinīns (CCK), to 

nozīme. Aizkuľģa dziedzera un aknu ekskretorās sekrēcijas, ţultspūšļa un Oddi sfinktera 

regulēšanā. Kuľģa inhibētājpeptīds (GIP), tā nozīme ogļhidrātu gremošanas regulēšanā, ietekme 

uz insulīna sekrēciju. Gremošanas trakta endokrīnie audzēji – gastrinoma, vipoma, 

somatostatinoma, karcinoīds, klīniskā aina, diagnostiskie kritēriji. 

2. Gastrointestinālās sistēmas motorika un motorikas traucējumi: barības vada, kuľģa, tievo un 

resno zarnu normāla motorika, barības vada motorikas traucējumi: orofaringeālās un barības vada 

disfagijas jēdziens, barības vada ahalāzija. Kuľģa motorikas traucējumi: kuľģa evakuācijas laika 

objektivizācija, pēcrezekcijas sindroms. 

3. Ţultsceļu normāla motorika un motorikas traucējumi: ultspūšļa un Oddi sfinktera 

funkcionāšana normā, funkcionējošs un nefunkcionējošs ţultspūslis, ţultspūšļa hipotoniskā un 

hipertoniskā tipa diskinēzija. Pēcholecistektomijas sindroms pareiza šīs diagnozes noformēšana. 

4. Disfagija (orofaringeāla un ezofageāla disfagija, to cēloľi, diagnostiskie kritēriji). Glomus 

hystericus: orofaringeālās disfagijas cēloľi: neiromuskulārās slimības (CN un perifērā nervu 

sistēma), lokāli bojājumi, motorās funkcijas traucējumi. Ezofageālās disfagijas cēloľi: motorās 

funkcijas traucējumi. Barības vada mehāniski bojājumi, ārēji mehāniski bojājumi. Izmeklēšanas 

metodes: laringoskopija, rentgenizmeklēšana, scintigrāfija. 

5. Normāla gastrointestināla mikroflora. Enterāla disbioze provocējošie faktori, klīnika, 

izmeklējumu dati, ārstēšana). Helicobacter pylori. Kuľģa un zarnu mikroflora, tranzitorie un 

pastāvīgie mikroorganismi, aizsargbarjeras, aerobu un anaerobu īpatsvars. Tievo zarnu disbiozi 

provocējošie faktori: anatomiskas novirzes (―aklā cilpa‖, divertikuli, saaugumi, striktūras), kavēta 

zarnu motorika, pārliecīga baktēriju pieplūde tievajā zarnā (resnās - tievās zarnas fistulas, 

ileocekālā vārstuļa mazspēja, fekāli – orāla baktēriju uzľemšana) saimnieka organisma deficīti 

stāvokļi (t.sk. kuľģa aciditāte). Tievās zarnas disbiozes klīnika: caurejas, paremināts barojums 

specifisko mikroelementu (kobolamīns) deficīts. Disbiozes terapija: iemesla likvidēšana, diēta, 

antibiotiķi. Helicobacter pylori – saistība ar gastrītu, duodenītu, čūlas slimību; bismutu saturošo 

preparātu un antibiotiķu loma ārstēšanā. 

6. Uzturvielu uzturvērtība. Olbaltumi. Tauki. Racionāla diēta. Olbaltumi: aminoskābju 

kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs daţādos uzturproduktos, produktu kombinācija). Tauki: 

piesātinātas un nepiesātinātas taukskābes, omega - 3 un omega – 6 taukskābes, augsta un zema 

blīvuma lipoproteīdi, holesterīns. 

7. Neizskaidrojams svara zudums (bieţākie iemesli, diagnostikai nepieciešamie dati un 

izmeklējumi). Anorexia nervosa un Bulimia nervosa: novājēšanas cēloľi: samazināta uztura 

uzľemšana (apetītes trūkums, garšas izmaiľas, košļāšanas un rīšanas problēmas, sitofobija – 

bailes no ēšanas sāpju dēļ, ēšanas refluksu un parašu patoloģiskas izmaiľas), paaugstināts 

metabolisms vai katabolisms (endokrīnas slimības, hroniskas infekcijas, malignas saslimšanas, 

pubertāte vai klimakss), traucēta uzturvielu gremošana vai absorbcija (hronisks pankreatīts, 

malabsorbcijas sindroms sakarā ar tievo zarnu patoloģiju). 

8. Diferenciāldiagnoze šķebināšanās (nausea) un vemšanas gadījumā (akūtas un hroniskas 

šķebināšanās un vemšanas cēloľi, diagnostikai nepieciešamie dati un izmeklējumi, ārstēšanas 

principi): akūtas šķebināšanās un vemšanas cēloľi: infekcija, medikamenti, viscerālās sāpes, CNS 

bojājums, citi cēloľi, piemēram, radiācija. Hroniskas šķebināšanās un vemšanas cēloľi: kuľģa 

iztukšošanās traucējumi (mehāniski un funkcionāli), tievo zarnu evakuācijas traucējumi 

(mehāniska obstrukcija, t.sk. arī intermitējoša, funkcionāli evakuācijas traucējumi). Ārstēšanas 
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principi: normāla šķidruma un elektrolītu balansa atjaunošana, izraisītājfaktoru novēršana 

(gadījumā, ja izraisītājfaktors nav īslaicīgas iedarbes). 

9. Zarnu darbības funkciju traucējumi: meteorisms, akūtas un hroniskas caurejas, 

aizcietējumi: meteorisma klīniskie simptomi, meteorisma cēloľi (diēta, medikamenti, iepriekšēja 

ķirurģiska ārstēšana, sistēmslimības). Akūta caureja (mazāk par 3 nedēļām) cēloľi: infekcija, 

medikamenti, toksiskas vielas. Hronisku caureju (virs 3 nedēļām) cēloľi: intralumināri 

gremošanas traucējumi, malabsorbcija, pastiprināta sekrēcija. Funkcionālu aizcietējumi cēloľi: 

metaboli un endokrīni traucējumi, neirogēni traucējumi, asinsvadu un muskuļu slimības, 

medikamenti. 

10. Abdominālas sāpes. Gastrointestinālas ģenēzes sāpes krūšu kurvī. Abdominālas izcelsmes 

drudzis: apdominālas sāpes: viscerālas un parietālas sāpes, akūtas un hroniskas sāpes, kolikveida 

sāpes, to diferenciācija. Sāpes krūšu kurvī: kardiālas sāpes, ezofagiālas krūšu kurvja sāpes, 

neezofageālas gastrointestinālas izcelsmes sāpes krūšu kurvī (čūlas slimība, ţults kolika un ţults 

diskinēzija). Abdominālas izcelsmes drudzis: audzēji, holecistīts, peritonīts, intraabdomināls 

abscess, Krona slimība, pēcoperāciju abdomināli drudţi. 

11. Gastrointestinālā asiľošana. Masīva un slēpta asiľošana (diagnostikas taktika, bieţākās 

nozoloģijas, kas var dot asiľošanu). Ārstēšanas taktikas izvēle. Melori – Veisa sindroms. 

Izmeklēšana per rectum, benzidīna un piramidona reakcijas, iespējamās diagnostiskās kļūdas. 

Augšējā un apakšējā endoskopija, tievās zarnas dubultkontrasta rentgenizmeklēšana (enteroklīze), 

diagnostiska laparatomija. Asiľojoša asinsvada endoskopiskā elektrokoagulācija, varikozo barības 

vada vēnu sklerotizēšana. 

12. Dzeltes diferencēšana. Virsaknu, aknu un zemaknu dzelte. Laboratorie rādītāji, instrumentālie 

izmeklējumi. Terapijas principi. Laboratorā diagnostika: saistītais (tiešais) un brīvais (netiešais) 

bilirubīns, bilirubīna frakciju diagnostiskā vērtība; bilirubīna metabolītu mērījumi fēcēs un urīnā; 

sārmainā fosfotāze, aminotransferēzes, seruma olbaltums, tā frakcijas. Instrumentālā diagnostika: 

ultrasonoskopija, datortomogrāfijs, transhepatiska holangingiogrāfija, ERHP, aknu punkcijas 

biopsija u. c.. Papilltomijas loma zemaknu dzeltes ārstēšanā. Biliodigestīvas anastomozes. 

13. Divpadsmitpirkstu zarnas un kuľģa čūlas slimības. Klīnika, diagnostika, komplikācijas, 

ārstēšana. Klasisku, nekomplicētu čūlu un čūlu komplikāciju klīnika, atipiska sāpju lokalizācija, 

bieţākās diagnostikas kļūdas. Racionāla slimnieka izmeklēšana: rentgenizmeklēšana, endoskopija 

(t.sk. ar biopsijām), kuľģa Ph–metrija; kontroles izmeklējumu nepieciešamība. Medikamentoza 

ārstēšana (histamīna 2 receptoru blokatoru, omeprazola, pārklājējvielu, antibiotiķu, bismutu 

saturošo preparātu, metaklopramīda loma ārstēšanā). Kursu ilgums un pretrecedīvu kursi. 

14. Helicobacter pylori infekcija. A un B tipa hronisks gastrīts. Zollinger – Ellisona sindroms: 
helicobacter pylori izplatība, bieţākas saslimšanu nozoloģijas, pie kurām šī infekcija ir 

sastopama. Diagnostikas metodes. Ārstēšana (antibakteriāla terapija, bismutu saturoši preparāti), 

pretrecidīvu kursi. Hronisks gastrīts: A un B tipa gastrīta lokalizācijas un izmaiľu dziļuma 

īpatnības, virspusējs un atrofisks hronisks gastrīts, kuľģa gļotādas intestināla metaplāzija 

(enterolizācija). Gastrīta klīnika, izmeklēšanas rezultātu interpretācija, ārstēšana. Zollinger – 

Ellisona sindroma jēdziens, svarīgākie patoģenētiskie, klīniskie, diagnostiskie faktori, ārstēšanas 

pamatprincipi (sālsskābes sekrēcijas bloķēšana un malignas neoplazmas ārstēšana). 

15. Refluksa slimība (gastroefofageālais reflukss, duodenogastrālais reflukss, reflukss pēc 

gastroduodenālās zonas operācijām). Patoģenētiski faktori, klīnika, ārstēšana: patoģenētiskie 

faktori gastroezofageālā refluksa attīstība, diagnostiskie kritēriji: klīnika, invazīvas (barības vada 

pH-metrija) un neinvazīvas metodes gastroezofageālā refluksa diagnostikā. Gastroezofageālā 

refluksa ārstēšanas principi: ēšanas un fiziskās aktivitātes reţīms, gultas novietojums, 

medikamentoza ārstēšana (metaklopramīds, histamīna 2 receptoru blokatori, pārklājējvielas). 

Duodenogastrālais reflukss: bieţākās slimības, pie kurām reflukss sastopams, diagnostika 

(invazīvas un neinvazīvas metodes), refluksa novēršanas principi. gastroduodenālās zonas 

operācijas, pēc kurām nereti novērojams reflukss, refluksu mazinošas operācijas. 

16. Iekaisīgas zarnu slimības (nespecifiskais čūlainais kolīts, Krona slimība, neidentificētais kolīts). 

Klīnika, diagnostika, diferenciāldiagnoze, ārstēšana: klasiskā klīniskā aina, kopējais un atšķirīgais 

nespecifiskā čūlainā kolīta un Krona slimības klīnika diferenciāl diagnozē: asins aina, 

rentgenizmeklēšana, endoskopiskā aina, histoloģiskās izmaiľas, ārstēšana: reţīms, diēta, 

medikamentoza terapija (sulfasalazīns, hormonu preparāti), psihoterapija, plazmaferēze, 

ķirurģiska ārstēšana. 
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17. Operēta kuľģa slimības. Aklās cilpas sindroms. Dempinga sindroms: kuľģa rezekcijas, 

gastrektomijas, vagotomijas attālie rezultāti, sagaidāmās komplikācijas, to klīnika. Reţīma un 

ēšanas rekomendācijas pacientiem pēc šīm operācijām. Aklās cilpas sindroms: iemesli, iespējas 

no šī sindroma izvairīties, klīnika, ārstēšana, reoperāciju mērķtiecība. Dempinga sindroms: 

iemesli, klīnika; agrīnais un vēlīnais Dempinga sindroms; sindroma objektivizācija. 

18. Kairinātas zarnas sindroms: klīnika, diagnostiskie kritēriji; diagnostiskā pieeja: anamnestiskie 

dati, objektīvā atrade, laboratoro un instrumentālo izmeklējumu atrades, diferenciāldiagnoze; 

ārstēšana: diētas principi, antiholīerģiskās un spazmolītiskās vielas, citi preparāti. Antidepresanti, 

psihoterapija. 

19. Īsās zarnas sindroms: īsās zarnas sindroma iemesli (slimības, kuru dēļ nepieciešams veikt tievo 

zarnu rezekciju). Specifiskas klīniskās iezīmes, kas vērojamas pacientiem ar īsās zarnas sindromu: 

caurejas, kuľģa hipersekrēcija un peptiska čūlas slimība, uzturvielu deficīts, enterāla 

hiperoksalurija un nierakmeľi, disbakterioze, ţultsakmeľi. Ārstēšana: konservatīva un ķirurģiska 

ārstēšana, barošanas terapija (diēta, vitamīni un minerāli, totāla parenterāla barošana). 

20. Hronisks pankreatīts (etioloģiskie faktori, klīnika, formas, prognoze, mērķtiecīgie izmeklējumi 

un diagnostiskie kritēriji, ārstēšanas principi). Akūts un hronisks pankreatīts. Hronisks pankreatīts 

ar un bez kalcifikātiem, obstruktīvs pankreatīts. Hronisks pankreatīts ar ekskretoru un inkretoru 

aizkuľģa dziedzera mazspēju. RTG, CT, USI, ERHP, koprogrammas, asins analīzes, uroamilāzes, 

Lunda testa diagnostiskā nozīme. Fermentu, histamīna 2 receptoru blokatoru, metaklopramīda 

(cerukāla) loma terapijā, indikācijas šo medikamentu kombinēšanai. 

21. Ţultsakmeľu slimība (izplatība, riska faktori, klīnika, izvēles izmeklēšanas metodes) un 

mūsdienu principi slimības ārstēšanai. Kopējā ţultsvada akmeľi: asimptomātiski ţultsakmeľi, 

―lielās‖ ţultsakmeľu lēkmes, atslēgts un funkcionējošs ţultspūslis. Holesterīna, pigmenta un 

jaukti akmeľi. USI, perorālās holecistogrāfijas, transkutānās holecistogrāfijas, ERHP, CT 

duodenālās zondēšanas, bioķīmisko analīţu loma ţultsakmeľu slimības diagnostikā. Indikācijas 

ţultsakmeľu slimības ārstēšanai; ţultsakmeľu šķīdināšana (henodezoksiholskābe, 

ursodezoksiholskābe), ekstrakorporālā litotripsija, tradicionālā un laparaskopiskā 

holecistektomija. ERHP un papillotomija kopējā ţultsvada akmeľu ārstēšanā. 

22. Hroniski aknu bojājumi. Aknu ciroze: tipiskie hroniskie aknu bojājumi terapeitiskajā klīnikā, to 

gaita, klīniskā aina, terapijas principi (citostātiķi, glikokortikoīdi, vitamīni), prognoze. Aknu 

ciroze: bieţākie izraisītājfaktori, diagnostikas iespējas, komplikācijas. Dzīvībai bīstamas 

komplikācijas, to riska savlaicīga diagnostika. Komplikāciju profilakse. Bēta bloķētājvielu loma 

aknu cirozes komplikāciju profilaksē. 

23. Ascīta diferenciāldiagnoze. Diferenciāldiagnostiskie izmeklējumi. Ascīta veidošanās mehānisms 

hroniskas parenhimālas aknu slimības gadījumā. Terapijas principi: ascīta bieţākie cēloľi: 

hroniska parenhimāla aknu slimība (aknu ciroze, alkohola hepatīts), malignitāte, kardiāla 

mazspēja, tuberkuloze, nefrogēna izcelsme (hemodialīzes ascīts‖), pankreatiskas ģenēzes ascīts, 

hlamidiozs ascīts, ascīts saistaudu sistēmslimību (LED) gadījumos. Ascīta veidošanās mehānisms 

hroniskas parenhimālas aknu slimības gadījumā: portāla hipertensija, vaskulāra onkotiskā 

spiediena samazināšanās seruma albumīna trūkuma dēļ. Ascīta punkcija: diagnostiska un 

terapeitiska punkcija, indikācijas un nosacījumi komplikāciju profilaksei pēc ascīta punkcijas.  

 

NIERU SLIMĪBAS (asoc. prof. A. Pētersons un asoc. prof. H. Čerľevskis)  

1. Nieres topika:  nieres un urīnceļu topiskā anatomija, nieres lokalizācijas normā, to klīniski – 

instrumentālās novērtēšanas iespējas. Bieţāk sastopamās nieres attīstības anomālijas. 

2. Nieres iekšējā uzbūve: nieres uzbūve šķērsgriezumā (kortikulārais, medullārais slānis, kaliču – 

pielonu sistēma), interstīcijs, tā funkcija. Nieres asins apgāde un inervācija. Nefrons, tā uzbūve. 

Glomeruls (kortikālie, superficiālie, jukstamedulārie glomeruļi,   glomeruļa struktūra, bazālās 

membrānas uzbūve, podocīti, to nozīme, endotēlija un mezangija šūnu funkcija, ultrafiltrācija, 

faktori, kuri to ietekmē. Nieru kanāliľi reabsorbcijas un sekrēcijas procesi daţādās kanāliľu vietās 

(proksimālais kanāliľš, Henles cilpa, distālais kanāliľš, savācēj kanālīši). Jukstaglomeurlārais 

aparāts – uzbūve, galvenā funkcija. 

3. Nieru nozīme skābju un bāzu līdzsvara uzturēšanā organismā. 
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4. Nieru endokrīnās funkcijas: renīna – angiotenzīna sistēma, nieres un prostaglandīnu sistēma, 

nieru nozīme eritropoetīna sintēzē, D vitamīna sintēze, nieru nozīme kalcija vielmaiľas procesos 

organismā. 

5. Urīna analīzes savākšanas tehnika – sievietēm, vīriešiem, zīdaiľiem. 

6. Normāla urīna analīze:  urīna krāsa – faktori, kas to ietekmē, medikamenti, kuri ietekmē 

izmaiľas urīna krāsā, patoloģiskie stāvokļi, kas maina urīna krāsu, urīna reakcija – faktori, kuri 

nosaka urīna reakciju. 

7. Nieru funkcijas izmeklēšana. Summārās nieru funkcijas novērtēšana: kreatinīns; urīnviela, 

atlieku slāpeklis, faktori, kas to ietekmē, glomeruālās funkcijas novērtēšana, endogēnā kreatinīna 

klīrens, tā aprēķināšana un novērtēšana, faktori, kuri ietekmē glomerulāro filtrāciju (diēta, 

grūtniecība, fiziskā slodze). Kanāliľu funkcijas novērtēšana: urīna blīvums normā, nieru 

koncentrācijas un dilūcijas novērtēšana, Zimņicka mēģinājums, tā nozīme klīnikā, Reizelmana 

prove. Nieru radioloģiskās izmeklēšanas metodes: pārskata uzľēmums, indikācijas, iegūtās 

informācijas izvērtējums. Intravenozā urogrāfija (IVU): IVU veidi, IVU izvērtēšana. Retrogrādā 

urogrāfija, indikācijas. Nieru angiogrāfija, indikācijas un izvērtēšana. Indikācijas nieru CT. 

Izotopā nefrogrāfija. Indikācijas, slimnieka sagatavošana izmeklēšanai. Nefrogrāfijas līkne normā, 

līknes izmaiľa nieres asinsrites traucējumu gadījumā, līknes izmaiľa slimniekiem ar nieres 

mazspēju, parenhīmas bojājumiem. Nieru sonogrāfija. biopsija – indikācijas un kontrindikācijas, 

slimnieka sagatavošana izmeklēšanai. 

8. Proteinūrija, cilindrūrija. Diennakts proteinūrijas. Protenūrijas mehānismi: glomerulārā 

proteinūrijas, tabulārā proteinūrijas, pārslodzes proteinūrijas, proteinūrija sakarā ar nieru 

hemodinamikas traucējumiem, jaukta proteinūrija. Proteinūrijas selektivitāte (novērtēšana). 

Funkcionālās proteinūrijas (ortostātiskā, drudţa, hemodinamiskā, slodzes), to raksturojums, 

diagnostika. Glomerulārās un tubulārās proteinūrijas diferenciāldiagnostikā. 

9. Nefrotiskais sindroms (NS): proteinūrija slimniekiem ar NS. Hipoalbuminēmija, tūskas. 

Definīcija, stāvokļi, kuru gadījumā var attīstīties NS. Morfoloģiskās izmaiľas nierēs slimniekiem 

ar NS. NS klīnika. Pārmaiľas urīnā slimniekiem ar NS: bioķīmiskās novirzes (sēruma 

olbaltumvielas, lipīdi, elektrolīti); diferenciāldiagnoze. Komplikācijas: nefrotiskā krīze, 

hipovolēmiskais šoks, akūta nieru mazspēja, disiminētās intravazālās koagulācijas (DIK) 

sindroms, tromboze. Ārstēšanas pamatprincipi (etiotropa, patoģenētiska, simptomātiska). 

10. Makro, mikrohematūrija, to iemesli (renālie, ekstrarenālie). 

11. Hemoglobinūrija, mioglobinūrija, to diferenciāldiagnoze ar hematūriju. Pieeja slimniekam ar 

hamatūriju (anamnēze, izmeklēšanas plāns).  

12. Oligoanūrija (oligūrija, anūrija). Oligūrijas patofizioloģiskie iemesli: prenālie (hipovolēmija 

u.c.), renālie (glomerulārās, tubolointersticiālās saslimšanas, asinsvadu patoloģijas), postrenālie. 

Šo iemeslu raksturojums, diferenciāldiagnoze. Ārsta pieeja slimniekiem ar oligianūriju 

(anamnēze, fizikālā atradne). Iespējamās pārmaiľas urīna analīzēs slimniekiem ar oligoanūriju. 

Pārmaiľas asins bioķīmiskos rādītājos, terapijas taktika slimniekiem ar oligoanūriju. 

13 Poliūrija (definīcija, iemesli): primāra polidipsija, nefrogēnais bezcukura diabēts, neirogēnais 

bezcukura diabēts, pārmērīga sāls lietošana, osmotiskā diurēze, hroniska nieru mazspēja, akūta 

nieru mazspēja poliūristiskā fāzē. Pieeja slimniekiem ar poliūriju.  

14. Dizūrija (definīcija, iemesli): urīnceļu infekcija (etioloģija, klīnika, diferenciāldiagnostiskie 

kritēriji, klīniskā, laboratoriskā un instrumentālā izmeklēšana. Bakteriūrija, asimptomātiskā 

bakteriūrija, pieeja slimniekiem ar bakteriūriju. Leikocitūrija, pieeja slimniekiem ar leikocitūriju. 

Seksuāli transmisīvo saslimšanu (hlamidiozes, ureaplazmu, mikoplazmu infekciju, bakteriālo 

vaginoţu) diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas pamatprincipi. Akūts pielonefrīts 

(klīnika, diagnostika). Ārstēšanas taktika. Hronisks pielonefrīts (klīnika, diagnostika, ārstēšana 

atkarībā no klīniskās gaitas (atsevišķu uzliesmojumu, persistējošas gaitas HPN, recidīvu 

profilakse).  

15. Akūta nieru mazspēja (etioloģija, iedalījums atkarībā no etioloģiskā faktora un lokalizācijas, 

patoģenēzes mehānismi, morfoloģiskās pārmaiľas nierēs): klīniskās fāzes, to raksturojums 

(izraisītājfaktora darbības fāze, oligūrijas vai anūrija fāze, poliūrijas fāze, atveseļošanās fāze). 

Klīniskie, laboratoriskie izmeklējumi un ārstēšanas taktika vadoties no fāzes, indikācijas 

hemodiālīzei. 

16. Hroniska nieru mazspēja (HNM): bieţākie iemesli un morfoloģiskās pārmaiľas terminālā fāzē. 

Elektrolītu pārmaiľas nieru mazspējas slimniekiem. Nātrija un ūdens homeostāze HNM gadījumā. 
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Fosfora maiľas traucējumi. Skābju – bāzu līdzsvara, eritropoēzes traucējumi HNM slimniekiem. 

Klīniskie simptomi un stadijas: pārmaiľas gremošanas traktā, nervu sistēmas pārmaiľas, 

elpošanas sistēmas pārmaiľas, asinsrites sistēmas pārmaiľas, kaulu locītavu sistēmas pārmaiľas. 

Klasifikācija (stadijas I – IV). Laboratoriskie rādītāji HNM slimniekiem. Konservatīvās ārstēšanas 

metodes, indikācijas hemodialīzei. 

 

ENDOKRINOLOĢIJA (doc. I. Konrāde) 

1. Atgriezeniskās saites regulācijas mehānismu. 

2. Konkurējošās saistīšanās metoţu noteikšanas pamatus. Hormoni, to izcelsme, ķīmiskā 

struktūra, biosintēze, hormonu cirkulācija, saistīšanās ar plazmas olbaltumiem, noārde un 

izdalīšanās no organisma. 

3. Pamata fizioloģiskās darbības: visa organisma līmenī, audu līmenī, šūnu līmenī, molekulārā 

līmenī.  

 Organisma signāli no ārienes, kuri veicina vai kavē hormona izdali: signālu pārvades principi, 

sekrēcijas kontrole, faktori, kuri modulē sekretoro atbildi, faktori, kas nosaka hormonu darbības 

sākumu un ilgumu. 

I. HORMONI. Iedalījums - Tirozīna derivāti: adrenalīns, noradrenalīns, dopamīns, trijodtironīns, 

tiroksīns. Steroīdi: testosterons, estradiols, progesterons, kortizols, aldosterons, D vitamīns. Peptīdi 

(mazāk par 20 aminoskābēm): oksitocīns, vazopresīns, angiotezīns, melanocīt stimulējošais hormons, 

somatostatīns, tireotropīn atbrīvotāj hormons, gonadotropīn atbrīvotāj hormons. Peptīdi (vairāk par 

20 aminoskābēm); insulīns, glukagons, adrenokortikotropais hormons, tireoīd stimulējošais hormons, 

folīkul stimulējošais hormons, lutenizējošais hormons, augšanas hormons, prolaktīns, kortikotropīn 

atbrīvotāj hormons, augšanas hormona atbrībotāj hormons, parathormons, kalcitonīns, horion 

gonadotropīns, horionsomatomammotropīns. Jēdziens par prostoglanīdiem. Hormonu veidošanās 

un sekrēcija. Hormonu noārdīšanās. Hormonu darbības mehānismi un principi: ''mērķa'' šūnu 

koncepcija, hormonu receptori. Hormoni, kuri saistās ar intracellulāriem receptoriem (androgēni, 

kalcitriols, estrogēni, glikokortikoīdi, menerālkortikoīdi, progestīns, T3, T4). Hormoni, kuri saistās ar 

virsmas receptoriem: sekundārais mesendţeris ir cikliskā AMF (α2-adrenerģiskais kateholamīns, β2-

adrenerģiskais kateholamīns, ACTH, angiotenzīns-II, ADH, kalcitonīns, horiongonadotropīns, 

kortizol atbrīvotāj faktors, FSH, glukagons, LPH, LH, MSH, PTH, somatostatīts, TTH). Sekundārais 

mesendţeris kalcijs vai fosfātidilikotīds (vai abi) 

(α1-adrenerģiskais kateholamīns, angiotenzīns-II, ADH, GnRH, TRH). Intracellulārais mesenţers nav 

zināms (horiongonadotropīns, epidermālais augšanas faktors, fibroblastu augšanas faktors, STH, IGF-

I, IGF-II, nervu augšanas faktors, oksitocīns, prolaktīns). Hormonu sekrēcijas regulācijas 

mehānisms: negatīvais atgriezeniskās saites princips (konkrēti piemēri), pozitīvais atgriezeniskās 

saites princips (konkrēti piemēri). Hormonu koncentrācija un to noteikšanas metoţu principi. 

Endokrīnie ritmi. Slodze: endokrīnie un metabolie efekti, adaptācija slodzei (kateholamīni, insulīns, 

vairogdziedzera hormoni, STH, glukagons, GK, dzimumhormoni u. c.).  

II. HIPOFĪZE. Morfoloģija. Hipofīzes priekšējās daivas hormoni un fizioloģija: glikoproteīnās 

izcelsmes hormoni TSH, GTH, FSH.; LH; GH vai STH un prolaktīns; ACTH izcelsmes hormoni: 

POMC hormoni; ACTH bēta-Lipotropīns, bēta-Endorfīns. Hipofīzes priekšējās daivas regulācijas 

princips. Hipofīzes tropie hormoni: CRH; GnRH vai LHRH; GHRH; SRIH; prolaktīn inhibējošais 

faktors; TRH. Hipofīzes priekšējās daivas atgriezeniskās saites kontrole. Hipofīzes mugurējās daivas 

fizioloģija un regulācija: 

III. VAIROGDZIEDZERIS. Morfoloģija, vairogdziedzera hormoni: biosintēze, joda vielmaiľa, 

tireoglobulīnu prekursoru sintēze, joda oksidācija, hormonu veidošanās, sekrēcija. Vairogdziedzera 

funkciju regulācija: TSH efekts, tireoid-stimulējošā hormona efekts, joda efekts. Tireoīdie hormoni 
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asinīs. Tireoīdie hormonu metabolisms. Tireoīdie hormonu fizioloģiskais efekts: augšana un 

nobriešana, skeleta sistēma, centrālā nervu sistēma, autonomā nervu sistēma. Metabolisms: 

oksidatīvais metabolisms, ogļhidrātu metabolisms, tauku metabolisms, nitrātu metabolisms. 

Vairogdziedzeris un temperatūras regulācija. Tireoīdo hormonu darbības mehānisms.  Sekrēcija un 

regulācija. 

IV. VIRSNIERE. Morfoloģija (kapsula, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona retikularis, 

medulla). Virsnieres garoza: kortizols, kortikosterons, aldosterons, dehidroandrosterons, 

androstendions. Virsnieru garozas hormoni un holesterīna nozīme to sintēzē. ACTH nozīme. 

Virsnieru garozas hormoni asinīs, to metabolisms un sekrēcija asinīs. Virsnieru garozas hormonu 

fizioloģiskā darbība: minerālkortikoīdi (aldosterona efekts uz nierēm (K, Na un ūdens vielu maiľa), 

aldosterona sekrēcijas regulācijas mehānisms angiotenzinogēns – angiotenzīns-I un angiotenzīns-II). 

Glikokortikoīdi: to efekts uz metabolisma enerģiju (CNS, sirds - asinsvadu sistēmu, kuľģa - zarnu 

traktu, aknām, nierēm, kauliem, imūno sistēmu, saistaudiem). Ūdens balanss. Glikokortikoīdi un to 

atbilde uz ievainojumu: pretiekaisuma efekts, glikokortikoīdi un arahidonskābes metabolīti, 

glikokortikoīdi un citu iekaisuma mediatoru atbrīvošanās, glikokortikoīdi un lifokīni (IL - 1, IL - 2, 

leukotriēns LT), glikokortikoīdi un imūnā atbilde, citi glikokortikoīdu efekti uz limfoīdiem audiem. 

Virsnieru garozas funkcija ilgstoša stresa apstākļos. Glikokortikoīdu darbības mehānisms. 

Glikokortikoīdu sekrēcijas regulācija. Virsnieres serde. Serdes hormonu biosintēze, veidošanās, 

atbrīvošanās un metabolisms. Virsnieres serdes hormonu fizioloģiskā darbība. Virsnieres serdes 

funkcijas regulācija, to ietekme uz citiem orgāniem un metabolismu. 

V. LANGERHANSA SALIĽAS. Aizkuľģa dziedzera endokrīnā darbība. Glikagons: glikagona 

fizioloģiskā darbība, glikozes produkcija, glikogenolīze, lipoģenēze un ketogenēze, ureoģenēze, 

glikagona sekrēcija un regulācija. Insulīns: ķīmiskā struktūra, sekrēcija un metabolisms. Insulīna 

darbības fizioloģija: insulīna deficīta efekts, hiperglikēmijas, glikozūrija, poliūrija, polidipsija, 

polifāgija, svara samazināšanās, efekts uz tauku šūnām, efekts uz muskuļiem, efekts uz aknām, efekts 

uz glikozes produkciju, efekts uz lipoģenēzi un ketoģenēzi. Insulīna darbības mehānisms. Insulīna 

sekrēcijas regulācija: glikoze, citi metabolīti ( piem., aminoskābes u.c.), hormonālā un neireālā 

kontrole. Somatostatīns: biosintēze, sekrēcija un metabolisms, fizioloģiskā darbība, regulācija un 

sekrēcija 

VI. ELEKTROLĪTU UN ŪDENS VIELMAIĽA. Vispārējie apstākļi. Sāļu un ūdens balanss. 

Antidiurētiskais hormons: antidiurētiskais efekts, efekts uz asins spiedienu, ADH sekrēcijas 

regulācija. Plazmas osmolaritāte. Asins apjoms. Aldosterons un tā salīdzinošā darbība ar ADH. 

Angiotenzīns-II. Ātrija nātrijurētiskais peptīds (ANP): fizioloģiskā darbība, sekrēcijas regulācija. 

Integrāla kompensatora atbilde uz izmainītu sāls un ūdens balansu: hemorāģijas, RAA sistēmas 

atbilde, ADH sistēmas atbilde, aldosterona atbilde, ANP atbilde. Dehidratācija. Sāls slodze un 

zudums. Kalcija homeostāze un tā regulācija. Kalcija balansa vispārējās pazīmes: kalcija sadale 

organismā, kalcija balanss, intestinālā absorbcija, kauli, nieres. Fosfora balanss. 

VII. PARATTIREOĪDAIS HORMONS. Paratireoīdais dziedzeris. PTH biosintēze, struktūra un 

sekrēcija. PTH fizioloģiskā darbība: ietekme uz kauliem, nierēm, efekts uz kalcija reabsorbciju, efekts 

uz fosfātu reabsorbciju, efekts uz zarnu absorbciju. PTH regulācijas sekrēcija. 

VIII. KALCITONĪNS. Šūnu izcelsme. Biosintēze, sekrēcija un metabolisms: kalcitonīna 

fizioloģiskā darbība, ietekme uz kauliem, nierēm. Sekrēcijas regulācija. 

IX. VITAMĪNA D ENDOKRĪNĀ SISTĒMA. Sintēze un metabolisms. 1,25(OH)2D3: ietekme uz 

zarnām, darbība uz kauliem, darbība uz nierēm. Hormona 1,25(OH)2D3 produkcija un regulācija 
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X. KALCITROPĪNA INTEGRĀLĀ DARBĪBA. Atbilde uz hipokalciēmiju, atbilde uz 

hiperkalciēmiju. 

XI. CITU HORMONU IEDARBĪBA UZ KALCIJA BALANSU. 

XII. ENERĢIJAS METABOLISMA HORMONĀLĀ REGULĀCIJA. Enerģētiskā metabolisma 

vispārējās izpausmes - organisma enerģija: glikoze, glikogēns, olbaltumvielas, tauki. Glikozes un 

tauku lietošanas problēmas kā metabolisma enerģijas avoti: enerģijas patērēšana. Glikozes - 

taukskābju cikls. Asins glikozes līmeľa koncentrācijas visaptveroša regulācija. Integratīva metabolo 

hormonu darbība: taukšūnas, muskuļi, aknas, aizkuľģa dziedzera saliľas. Metabolisma regulācija 

ilgstošā laika periodā, pirms un pēc ēšanas: pēc maltītes periods, pirms maltītes periods. Hormonālā 

darbība ilgstošas slodzes laikā. 

XIII. AUGŠANAS HORMONĀLĀ KONTROLE. Augšanas hormons: sintēze, sekrēcija un 

metabolisms. Augšanas hormona fizioloģiskais efekts: iedarbība uz skeleta attīstību, hipotēze par 

somatomedīnu, efekts uz mīkstiem audiem, efekts uz enerģijas metabolismu. Augšanas hormona 

sekrēcijas regulācija. Vairogdziedzera hormoni: GH sintēzes un sekrēcijas atkarība no T3. Insulīns. 

Gonādu hormoni. Glikokortikoīdi. Citi hormoni un augšanas faktori. 

XIV. VĪRIEŠA REPRODUKTĪVĀS FUNKCIJAS REGULĀCIJA. Vīrieša reproduktīvais trakts. 

Testikulārās funkcijas kontrole. Leydig šūnas. Testosterons: darbības mehānisms. Vīriešu ģenitālā 

trakta fizioloģiskā darbība: prenatālais attīstības efekts, postnatālais attīstības efekts. Sekundāro 

dzimuma pazīmju attīstība, spermatogenēze. Testikulārās funkcijas regulācija: GnRH un 

hipotalamiskais pulsa ģenerators, negatīvais atgriezeniskās saites mehānisms, prepubertātes periods. 

XV. SIEVIETES REPRODUKCIJAS HORMONĀLĀ KONTROLE. Menstruālais cikls. 

Sievietes reproduktīvais trakts: olnīcas, olvadi un dzemde, olnīcu hormoni: estrogēni, progesterons, 

citi olnīcu hormoni. Olnīcu funkcijas kontrole: FSH un LH nozīme folikulu attīstība, estradiola 

produkcija un nozīme, FSH un LH šūnu darbība, ovulācijas efekts, dzeltenā ķermeľa formācija un 

nozīme. Olnīcu steroīdu hormonu fizioloģiskā darbība. Reproduktīvā trakta nozīme. Menstruācijas. 

Krūts dziedzera nozīme. Citi olnīcu hormonālie efekti. Reproduktīvā cikla regulācija. Reprodukcijas 

hormonālā kontrole sievietēm: grūtniecība un laktācija, placenta (placentas hormoni - cilvēka 

horiongonodropīns — hCG; cilvēka somatotropīns — hCS; progesterons un estrogēns). Dzemdības: 

oksitocīna nozīme. Laktācija: krūts dziedzera augšana un attīstība, prolaktīna darbības mehānisms, 

neiroendokrīnais mehānisms. 

IZMAIĽAS METABOLISMĀ UN ENDOKRĪNAJĀ SISTĒMĀ. (Doc. I. Konrāde) 

I. Hipotalamus un hipofīzes priekšējās daivas izmaiľas. Hipotalamus. Klīniskās izpausmes: 

neiroloģiskās izpausmes - izmaiľas ēšanas ieradumos, temperatūras regulācija, slāpes, atmiľa, 

uzvedība, miegs. Endokrinoloģiskie simptomi: hipofīzes hipofunkcija, hipofīzes hiperfunkcija. 

Hipotalamusa audzēji: kraniofaringioma, germinoma, hemartroma un gangliocitoma.  

Granulomatozās slimības, radiācijas terpija un trauma: histiocitoze X, sarkoidoze u.c. Sindromi, 

kuri norit ar hipotalamusa disfunkciju: Laurence -Moon - Biedla un Frader - Willi sindroms, 

Anorexsia nervoza. Pieeja pacientiem ar varbūtēju hipofīzes disfunkciju. Hipofīzes audzēji. Klīniskās 

izpausmes: endokrīnās, neiroloģiskās, hipofīzes apopleksija. Diagnostika. Sekundārā hipofīzes 

palielināšanās, "tukšais" sellas sindroms. Ārstēšana: ķirurģiska, staru terapija. Hipopituārisms. 

Jēdziens, iespējamie cēloľi: audzēji - adenoma, kraniofaringioma, metastātiska karcinoma, primāra 

hipofizāra karcinoma, meningioma. Hipofīzes infarkts - hipofīzes apopleksija, pēcdzemdību hipofīzes 

nekroze (Sheen's sindroms), cukura diabēts, šoks, sirpjveida šūnu anēmija (krīze), infekcija (malārija, 

epidēmisks, hemorāģisks drudzis), kavernozo sīnusu tromboze, vaskulīti (teporālais arterīts, Takaysu's 
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arterīts). Infiltratīvas slimības - sarkoidoze, tuberkuloze, leikēmija, limfoma, hemohromatoze, 

autoimūnshipofizīts. Daţādi stāvokļi - hipofizektomija, radiācijas nekroze, karotīda artērijas 

aneirisma, hipofīzes abscess, iedzimtas hipofīzes anomālijas (hipoplāzija, aplāzija). Hipofīzes 

hormonu deficīta izraisītas klīniskās izpausmes: STH (GHH) deficīts, gonodotropīna deficīts, 

tireoīd stimulējošā hormona deficīts, ACTH deficīts, prolaktīna deficīts. Diagnostika: pieeja 

pacientam ar iespējamu hipofīzes mazspēju. Izmeklējumi, kuri apstiprina vai izslēdz hipopituitārismu. 

Ārstēšana: ACTH deficīts, TSH deficīts, Gonodotropīna deficīts. Augšanas hormons un faktori, kuri 

nosaka terapijas iespējamību (augšanas zonas u.c.) Hipofīzes hiperfunkcija. Hiperprolaktinēmija, 

jēdziens, cēloľi: fizioloģiskie - grūtniecība, miegs un barošana ar krūti, krūts gala kairinājums, stress; 

medikamenti - dopamīna receptora antagonisti (fenotiazīni, butirofenoni, metoklorpramīds, 

tioksantīni), dopamīna sintēzes un veidošanas inhibītori (α-metildopa, rezerpīns, tricikliskie 

antidepresanti), estrogēni. Hipofīzes audzēji: prolaktinomas, kraniofaringioma un citi suprasellāri 

audzēji; GH - sekrētējošs audzējs; nefunkcionējošs audzējs ar suprasellāru ekstensiju un kājiľas 

kompresiju. Hipotalamusa/hipofīzes kājiľas īpatnības: granulomas (histiocotoze X, sarkoidoze), 

kraniofaringiomas un citi suprasellāri audzēji, kājiľas bojājums, "tukšais" sellas sindroms, 

pēcradiācijas terapija, idiopātiska hiperprolaktinēmija. Citi stāvokļi: primārs hipotireoidisms, 

hroniskas nieru slimības, krūšu kurvja bojājums (pēcķirurģijas vai herpes zoster): klīniskās 

izpausmes, diferenciāl diagnoze, iespējamā ārstēšana (Bromcriptin u. c.). Akromegālija - jēdziens un 

iespējamie cēloľi - hipofīzes producējošie audzēji, hipofīzes producējošās karcinomas, ektopiska 

faringeāla hipofīzes adenoma, ektopisks GH producējošs audzējs, hipotalamusa vai augšanas hormona 

atbrīvotāj hormon (GH - RH) producējoša ganglioma, ektopisks GH- RH producējošs audzējs 

klīniskās izpausmes, laboratoriskā izmeklēšana, diferenciāldiagnostikā, dzīves anamnēze, prognoze 

un iespējamā ārstēšana. Kušinga slimība (ACTH atkarīgs Kušinga sindroms). TSH hipersekrēcija. 

Gonodotropīna (LH/FSH) hipersekrēcija. 

II. Izmaiľas hipofīzes mugurējā daivā. Vazopresīns. Vazopresīna hiposekrēcija: bezcukura diabēts 

un hiperosmorālais sindroms (definīcija, etioloģija, patoģenēze, izplatība, klīniskās izpausmes, 

laboratoriskā atrade, ārstēšana un prognoze). Vazopresīna hipersekrēcija: izmainīta antidiurētiskā 

hormona sekrēcijas sindroms (SIADH - syndrome of inappropriate of antidiuretic hormone): 

definīcija, etioloģija, pateoģenēze, izplatība, klīniskās izpausmes, laboratoriskā atrade, ārstēšana un 

prognoze. 

III. Vairogdziedzera slimības. Hipertireoīdisms - hipertireoīdisma cēloľi: Tierotoksikoze (Grave's 

slimība); Toksiska polinodulāra struma; Tireoidīts; Eksogēns hipertireoīdisms; Tireotoksikozes reti 

cēloľi: TSH sekrēcijas ekscess, Horion audzēji, Struma ovarii, Vairogdziedzera karcinoma. Izplatība. 

Klīniskās izpausmes. Laboratorā atrade: vairogdziedzeru hormonu koncentrācija serumā un to 

noteikšanas iespējas; vairogdziedzera radioaktīvā joda uzľemšana un tā skennēšana; citas 

izmeklēšanas metodes un laboratoriskie rādītāji. Diferenciāl diagnoze. Hipertireoīdisma ārstēšanas 

principi: konservatīvās terapijas principi, indikācijas, darbības mehānismi, devas, ārstēšanās ilgums, 

blaknes. Antitireoīdie preparāti - tiamazols, propiltiouracils: tirazola terapijas taktika,  jodu saturošie 

medikamenti, sedatīvie medikamenti, ķirurģiskā ārstēšanas metode: indikācijas, slimnieka 

sagatavošana, iespējamās komplikācijas, agrīnais un vēlīnais pēcoperācijas periods, slimnieka 

novērošana, ārstēšana ar radioaktīvo jodu: indikācijas, devas, blaknes, slimnieku turpmākā 

novērošana. Speciālie stāvokļi: tireotoksiska krīze un tās neatliekamā terapija. Tireotoksikoze 

grūtniecības un pēcdzemdību periodā. Tireotoksikozes ekstratireoidālās manifestācijas: tireotoksiska 

sirds, infiltratīva oftalmopātija un tās ārstēšanas principi un diferenciāldiagnoze, infiltratīva 

dermopātija (pretibiālā miksidēma). Hipotireoze. Patoģenēze un etioloģija. Cēloľi: primāra 

hipotireoze, hronisks autoimūns tireoidīts, radioaktīvā joda vai radiācijas izraisīts, postoperatīvs, 

tranzitora Hipotireoze, vairogdziedzera infiltratīvās slimības, Biosintēzes defekts. Sekundāra 
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hipotireoze. Izplatība. Klīniskās izpausmes: vispārējās, āda un apmatojums, kuľģa - zarnu trakts, 

elpošanas sistēma, asinis, neiromuskulārā sistēma, nieres, kauli, augšanas hormons un prolaktīns, citas 

endokrīnās sistēmas, metabolisma izmaiľas. Laboratoriskā atrade: vairogdziedzeru hormonu un TSH 

koncentrācija sērumā. Citas laboratoriskās izpausmes. Terapijas principi: medikamenti (Tiroksīns, 

Trijodtionīns, L-Tiroksīns), indikācijas, lietošanas kārtība, devas izvēle un kontrole, blaknes, 

lietošanas ilgums, terapijas uzsākšana, uzturoša deva. Hipotireozes koma. Vairogdziedzera 

iekaisīgās slimības: subakūts tireoidīts, nesāpīgs tireoidīts un hipertireoze, hronisks autoimūns 

tireoidīts. akūts tireoidīts. Difūzs netoksisks kākslis. Pologlandulārs kākslis. 

IV. VAIROGDZIEDZERA AUDZĒJI. Labdabīgās vairogdziedzera neoplazmas - Folikulāra 

adenoma: koloidālā (makrofolikulāra), vienkāršā, augļu (mikrofolikulārā), embrionālā (trabekulārā), 

Hurthle šūnu, papilārā adenoma, teratoma. Lipoma. Dermoīdā cista. Ļaundabīgās vairogdziedzera 

neoplazmas: papillārā karcinoma, folikulārā karcinoma, medullārā vairogdziedzera karcinoma. 

Sarkoma. Limfoma.  

V. Citas vairogdziedzera izmaiľas: tireoidīts, vairogdziedzera cista, infekcija, granulomatozās 

slimības. Ne vairogdziedzera bojājumi: limfadenopātija, aneirismas, Ductus thyreoglossus cista, 

paratireoidālā cista, paratireoidālā adenoma, laringocele. Cistiska higroma. 

 

VIRSNIERU SLIMĪBA. ADRENOKORTIKĀLĀ MAZSPĒJA. (doc. I. Konrāde) I.Cēloľi: 

autoimūns adrenalīts, infekcijas slimības: granulomatozas slimības (tuberkuloze, histoplazmoze, 

blastomikoze, kriptokokoze, toksoplazmoze, kokcidioidomikoze, citas infekcijas slimības - iegūts 

imūndeficīta sindroms, citomegalovīruss. Hemorāģijas: sepse, antikoagulācija. Metastātiska 

karcinoma: plaušās, krūtīs. Medikamenti: mamitotāns, aminoglutetimīds, ketokonazols, mikonazols, 

ethimazols, suramins. Iedzimtas izmaiľas: Freiedrich's ataxia, adrenoleukomielodistrofija, 

amiloidoze, hemohromatoze. Stāvoklis pēc adrenālektomijas. Etioloģija, izplatība, patoģenēze un 

klīniskās izpausmes. Akūta virsnieru mazspēja. Laboratoriskās izmaiľas un diagnostika. Terapija - 

glikokortikoīdi, minerālkortikoīdi. Ārstēšanas kurss un prognoze. Akūta virsnieru mazspēja. 

II. KUŠINGA SINDROMS. Etioloģija un izplatība. Klīniskās izpausmes. Laboratoriskās izpausmes 

un diagnostika. Ārstēšana un prognoze. Arteficiāls Kušinga sindroms. Kortikosteroīdu terapija: 

bieţāk lietojamo glikokortikoīdu medikamentu ķīmiskā struktūra, farmakodinamika, eksogēni 

ievadītu glikokortikoīdu efekts: (pretiekaisuma un imūnsupresijas, citi efekti, blaknes). 

Glikokortikoīdu lietošanas principi. 

III. HIPERALDOSTERONISMS. Primārs aldosteronisms. Aldosteronisms producējošas adenomas 

gadījumā etioloģija un izplatība klīniskās izpausmes un patofizioloģija diagnostika un 

diferenciāldiagnoze. Laboratoriskā diagnostika ārstēšana un prognoze. Ideopātisks 

hiperaldosteronisms: klīniskās izmaiľas un patofizioloģija, diagnostika un diferenciāldiagnoze, 

ārstēšana. Deksametazona supresējošs hiperaldosteronisms. Adrenokortikāli audzēji. Sekundārs 

hiperaldosteronisms: Bartter's sindroms, magniju zaudējoša tubulopātija, kalciju zaudējoša 

tubulopātija, hiperenīnēmisks hiperaldosteronisms 

IV. HIPOALDOSTERONISMS.  Patofizioloģiskais mehānisms: izmaiľas aldosterona stimulējošā 

sistēmā, primārs aldosterona sekrēcijas defekts, izmaiľas aldosterona darbībā, izolēts 

hipoaldosteronisma specifiskais sindroms, autoimūns virsnieru bojājums, idiopātiska hemohromatoze, 

kortikosteron metil oksidāzes I un II deficīts, hiperrenīnēmisks hipoaldosteronisms galēji smagiem 

slimniekiem, pēc aldosteromas rezekcijas, pseidohipoaldosteronisms. Hipoaldosterenēmijas 

terapija. 
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V. ENDOKRĪNĀS ARTERIĀLĀS HIPERTENSIJAS.  Reno - vaskulārā. Renīnu producējošs 

audzējs. Minerālkortikoīdu izrasīts audzējs. Hipertensija, kura norit kopā ar citām endokrinopātijām: 

hiperkorticisms un hipertensija, cukura diabēts un hipertensija, hiperkaliēmija un hipertensija, 

akromegālija un hipertensija, hipotireoīdisms un hipertensija, hipertireoīdisms un hipertensija. 

VI. VIRSNIERU SERDES IZMAIĽAS. FEOHROMACETOMA UN SIMPĀTISKĀS NERVU 

SISTĒMAS IZMAIĽAS. Feohromacetoma: etioloģija patofizioloģija, izplatība, simptomu un 

izpausmju patofizioloģija, diferenciāl diagnoze, laboratoriskās izpausmes, audzēju lokalizācija, 

ārstēšanas principi un prognoze, preoperatīvā ārstēšana, ārstēšana grūtniecības laikā, operatīva 

ārstēšana un terapijas taktika operācijas laikā, pēcoperatīva ārstēšana. Virsnieru medullārās  daļas 

hiperplāzija. Citi audzēji, kuri producē kateholamīnus. 

VII. ENDOKRINOLOĢISKĀS IZMAIĽAS SIEVIETĒM. Pubertāte. Normāls menstruālais 

cikls un ovulācijas hormoni. Menpauze: definīcija endokrīnās un citas izmaiľas menopauzē. 

Priekšlaicīga menopauze. Genitāliju atrofija (vulva, maksts, dzemde), sirds - asinsvadu slimības, 

osteoporoze, vazomotorās reakcijas, psiholoģiskās izmaiľas. Iespējamā terapija: estrogēni - 

indikācijas un kontrindikācijas, varbūtējās komplikācijas (endometrija un krūšu audzēji), Vitamīns D, 

bifosfonāti, selektīvie estrogēnu receptoru modulatori, selektīvie audu estrogēnu receptoru aktivatori 

(tibalons). Kalcija preparāti u.c. 

VIII. ENDOKRINOLOĢISKĀS IZMAIĽAS VĪRIEŠIEM. Hipogonādisms. Cēloľi - idiopātiski 

vai iedzimti: GnRH deficīts, ar anosmiju (Kalman's sindroms), ar citām izmaiľām (Prader-Willi 

sindroms, Laurence - Moon - Biedl sindroms, bazāla encefalocele), daļējs GnRH deficīts (fertīlais 

einuha sindroms), multipls hipotalamisku/hipofīzes hormonu deficīts, hipofīzes hipoplāzija vai 

aplāzija. Iegūti: trauma, pēc ķirurģijas, pēc staru terapijas, hipotalamusa vai hipofīzes infiltratīvas vai 

infekciozas slimības - sarkoidoze, tuberkuloze, okcidiodomikoze, histoplazmoze, sifiliss, abscess, 

histiocitoze X, hemohromatoze. Hipofīzes infarkts, karotīda aneirismas. Neoplastiski procesi: 

hipofīzes adenoma (prolaktinomas, citi funkcionējoši un nefunkcionējoši audzēji). Kraniofaringiomas, 

germinomas, gliomas, lejkēmija, limfomas. Pazemināts svars (barojums) un sistēmas slimības. 

Anorexia nervosa, badošanās, nieru slimības, aknu bojājumi. Autoimūns hipofizīts. Eksogēni hormoni 

un zāles. Antiandrogēni, estrogēni un antiestrogēni, progestogēns, artificiāls hiperprolaktonēmija 

(matoklopramīds, trankvilizatori, antihipertensīvie). Hipogonādisma klīniskais raksturojums. 

Primārs hipogonādisms: Klinfeltera (Klinfelter's) sindroms, XY/XO jauktā gonodālā diskinēzija, 

XXY sindroms, miotoniskā distrofija, Sertolli šūnu (Del Castillo's) sindroms, XX vīrietis, testerona 

biosintēzes enzimātisks defekts, alfa-5 reduktāzes deficīts, sieviešu pseido hermafrodisms, 46,XX- 

vīrieša sindroms, Nunan sindroms (Noonan's syndroma ar Turner's un Ulrich's syndrome), 

kriptorhisms, u.c. Sekundārs hipogonādisms: hipogonadotropisks hipogonādisms, klasisks 

hipogonādisms eunohoīdisms, u.c. Erektīlā disfunkcija. Vīriešu neauglība. Ginekomastija - cēloľi: 

fizioloģiskie (neonatālie, pubertāte) neoplazmas (steroīd producējošās - virsnieres, testis, hCG 

producējošās (īpaši testis, plaušās). Medikamenti - amefetamīns, antihipertensīvie (metildopa, 

rezerpīns), androgēni, cimetadīns, D-penicilamīns, diazepāms, digitālis, estrogēni, gonodotropīns, 

izocianīds, marihuāna, fenotiazīns, spironolaktons, teofelīns, tricikliskie antidepresanti u.c. Iedzimtas 

izmaiľas: Klainfeltera sindroms, anorchia, kriptohisms, testosterona biosintēzes defekts, androgēnu 

darbības defekts. Iegūti testosterona bojājumi: ķirurģiski, trauma, radiācija, infekcija (cūciľas, lepra 

u.c.). Sistēmas izmaiľas: nieru bojājumi, hepatīts, ciroze, tireotoksikoze, citi. Ārstēšanas principi. 

IX. Hirsutisms, alopēcija. 1. Diferenciāldiagnoze: medikamentu izraisīts, Kušinga sindroms, 

neoplāzija un hiperandrogēnisms, policistiskais olnīcu sindroms (PCO), stromas hipertikoze. 

Hirsutisma iespējamā ārstēšana: orālie kontraceptīvie preparāti, kortikosteroīdi, antiandrogēni, u.c. 

Alopēcija. Alopecia areata. Alopecia androgenica. 
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X. IZMAIĽAS ENERĢIJAS METABOLISMĀ. Aptaukošanās – izplatība, komplikācijas, cēloľi, 

ārstēšana. 

XI. CUKURA DIABĒTS. Jēdziens, izplatība, etioloģija, klasifikācija, patoģenēze. Sociālās 

problēmas cukura diabēta attīstībā. Glikozes slodzes tests. 2. Tipa cukura diabēts: klīnika, 

patoģenēze, diagnostika, diferenciāldiagnoze, iedzimtība, komplikācijas. Ārstēšana: dzīves veids, 

diēta. Perorālie hipoglikemizējošie aģenti: darbības mehānisms, indikācijas un efekts, blaknes, 

kombinēta terapija ar insulīnu. Sulfanilurīnvielas preparāti. Biguanīdi. Tioglitazoni. Glinīdi. α-

inhibitori. Insulīnterapijas indikācijas neinsulinējamā cukura diabēta gadījumā. 1. Tipa cukura 

diabēts. Patoģenēze. Etioloģija. Slimības attīstības anamnēze. Klīnika. Diagnostika. 

Diferenciāldiagnoze. Ārstēšanas pamatprincipi: dzīves veids, diēta, slimnieku apmācība, slimnieku 

paškontrole. Insulīnterapijas principi - insulīna ievadīšana. Insulīna veidi (darbības sākums, 

maksimums, darbības ilgums, cilvēka insulīns): ātras darbības, vidēji ilgas darbības (intermediārais), 

garas darbības, insulīna analogi. Insulīnterapijas mērķi. Konvencionāla insulīnterapija. Intensīva 

insulīnterapija. Cukura diabēta kompensācijas kritēriji (glikēmija, diennakts glikozūrija, glikozilētais 

hemoglobīns, arteriālais spiediens, ķermeľa masa indekss, holesterinēmija u.c.). Insulīnterapijas 

shēmas izvēle. Insulīnterapijas komplikācijas: hipoglikēmijas, posthipoglikēmiskā hiperglikēmija - 

Somodţi (Somogi) fenomens, Dauna (dawn) fenomens, "trauslais" (brittle) diabēts, insulīna alerģija, 

insulīna lipodistrofija, insulīna izraisīta tūska, insulīna rezistence, lipodistrofija un lipohipertrofija. 

Insulīnterapijas taktika pirms un pēcoperācijas periodā. Komandas pieeja cukura diabēta slimnieka 

ārstēšanā. Komplikācijas: hroniskās komplikācijas - kardiovaskulārās cukura diabēta komplikācijas: 

diabētiskā makrioangiopātiju patofizioloģija un etioloģija. Sirds slimības un cukura diabēts: 

kardiomiopātijas, sirds autonoma neiropātija, makroangiopātiskās sirds slimības, miokarda infarkts. 

Ārstēšanas pamatprincipi. Diabētiskās perifērās asinsvadu slimības - izpausmes un simptomi, 

diagnostika, ārstēšanas principi. Diabētiskā neiropātija - definīcija un izplatība, patoģenēze, 

elektrofizioloģija, klasifikācija. Ārstēšanas principi. Kuľģa - zarnu trakta izmaiľas cukura diabēta 

gadījumā – izplatība, patoģenēze, vispārējās klīniskās izpausmes, ārstēšana. Diabētiskā nefropātija – 

patoģenēze, diagnostika (proteinūrija, glomeruļu filtrācijas ātrums, hiperkaliēmija, metabolā acidoze). 

Klīniskā korelācija ar: diabētisku retinopātiju, diabētisku neiropātiju, arteriālu hipertensiju, tūsku. 

Ārstēšanas principi: hipertensijas un mikroalbuminūrijas korekcija, urīna trakta infekcijas sanācija, 

urīnpūšļa neiroloģisko bojājumu novēršana, glikozūrijas kontrole, dialīze, nieru transplantācija, 

mākslīgais aizkuľģa dziedzeris. Glomeruļu skleroze: difūzs un mezglains bojājums, izmaiľas 

glomeruļu bazālā membrānā. Nieru asinsvadu bojājums. Tubulo - intersticiāls bojājums. Diabētiskā 

retinopātija – epidemioloģija, klasifikācija, diagnostika, ārstēšanas principi. Diabētiskā 

oftalmopleģija. Glaukoma. Cukura diabēts un infekcija. Cukura diabēts un āda. Neinfekciozas 

cukura diabēta komplikācijas: ksantomas, sklerodermija, vaskveida āda un samazināts locītavu 

kustīgums, "perforācijas"dermatozes, keratoderma, diabētiskā dermopātija, necrobiosis lipoidea 

diabeticorum, bullosis diabeticorum, u.c. dermatozes. Infekciozas ādas un audu izmaiľas: 

nekrotizējošs fascīts, ļaundabīgs ārējās auss iekaisums, rinocerebrāla mukomikoze, eritrazma. 

Diabētiskā pēda – izplatība, patofizioloģija: neiropātija, ishēmija, infekcija. Ārstēšana: pēdas higiēna, 

pareizu un ortopēdisku apavu izvēle, veicinošo faktoru novēršana, pēdas čūlas savlaicīga un pareiza 

terapija. Akūtās komplikācijas: jēdzieni: acetonūrija, ketoacidoze, acidoze, ketoacidotiskā koma. 

Diabētiskā ketoacidoze – izplatība, patofizioloģija, klīnika, diagnostika, laboratoriskā atrade. 

Ārstēšanas pamatprincipi: šķidrums, insulīns, kālijs, citi elektrolīti (sārmi (?), u.c. medikamenti. Otrās 

fāzes terapija. Terapijas komplikācijas: hipoglikēmijas, hiperkaliēmija un hipokalciēmija, 

hiperhidratācija un hipernatriēmija, smadzeľu tūska, pieaugušo distresa sindroms, trombemboliju 

epizodes, citas komplikācijas. Hiperosmolāra hiperglikēmiska neketoacidotiska koma: 

patofizioloģija, diagnostika. Ārstēšana: ti. Laktacidotiska šķidrums, insulīns, kālijs, citi medikamen

koma: patofizioloģija, diagnostika, ārstēšana. Euglikēmiskā ketoacidoze. Alkohola ketoacidoze. 
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Sekundārs cukura diabēts – definīcija. Cēloľi - endokrīnās slimības: akromegālija, Kušinga 

sindroms, Glukaganoma, feeohromacetoma, karcinoīdais sindroms, primārs hiperaldosteronisms, 

hiperprolaktinēmija, autoimūnais poliendokrīnais sindroms. Aizkuľģa dziedzera slimības: 

pankreatomija, akūts un hronisks pankreatīts, tropiskais 1. Tipa cukura diabēts, hemohromatoze. 

Medikamentu izraisīts: Medikamenti, kuri izmaina insulīna sekrēciju - α-adrenerģiskie aģenti, 

diurētiķi, kuri izraisa kālija zudumu, u.c. Medikamenti, kuri izmaina insulīna darbību - 

glikokortikoīdi, perorālie kontraceptīvie preparāti, u.c. Ģenētiskoe sindromi, kuri var izpausties ar 

pazeminātu toleranci: akūta intermitējoša porfirija, Alstrjoma (Alstrom's) sindroms - aptaukošanās, 

kurlums, retīnas pigmentācija, teleangehtāciju ataksija, kokaīna sindroms, cistiskā fibroze, glikogēna 

veidošanās slimība, I tips, Heningtona horeja, izolēts augšanas hormona deficīts, Klainfeltera 

sindroms, Laurenca - Mūna - Bidla sindroms, lipoatrofiskais diabēts, Ternera (Terner's) sindroms. 

Cukura diabēts un grūtniecība. Grūtniecības diabetogēnie faktori: plazmas glikēmija grūtniecības 

laikā, plazmas diabetogēnie hormoni. Hiperglikēmijas ietekme uz augli. Grūtniecības diabēta 

diagnostika. Cukura diabēta terapija grūtniecei un dzemdību laikā. Pēcdzemdību terapija. 

Grūtniecības kontrindikācijas cukura diabēta slimniecei. Hipoglikēmijas radītās izmaiľas 

pieaugušajiem. Definīcija. Fizioloģiska, normāla atbilde uz hipoglikēmiju. Hipoglikēmijas simptomi 

un anamnēze. Insulīna izraisīta hipoglikēmija cukura diabēta slimniekam. Hipoglikēmijas, kuras 

saistītas ar ēšanu. Neinsulinomas izraisītas hipoglikēmijas. Audzēja tipi: mezenhimāli (labdabīgas 

muskuļu sarkomas, mezotēlija šūnu neirofibromas, fibrosarkomas, u.c.), hepatoma, adrenokortikālie 

audzēji, kuľģa - zarnu trakta epiteliālie audzēji, limfomas, citi (teratoma, genito - uretrālie audzēji). 

Autoimūnie hipoglikēmijas cēloľi. Alkohola inducēta hipoglikēmija. Hormonu deficīta sindroma 

hipoglikēmija (ACTH, STH, T3, T4 u.c.). Citi hipoglikēmijas cēloľi. 

XII. AUTOIMŪNĀS ENDOKRĪNĀS IZMAIĽAS. 

XIII. HIPERPARATIOĪDISMS. Primārs hiperparatireoīdisms – izplatība, patofizioloģija, 

etioloģija, klīnika: kaulu sistēmas bojājums, nieru bojājums, citu sistēmu iesaistīšanās procesā. 

Diagnostika. Diferenciāldiagnoze. Ārstēšana. Paratdziedzera karcinoma. Ģimenes 

hiperkalciēmija. Neparatireoīdā hiperkalciēmija. Hiperkalciēmijas izpausmes un simptomi. 

Hiperkalciēmijas diferenciāldiagnoze - ļaundabīgi pavadošā hiperkalciēmija: lokāla osteolītiska 

hiperkalciēmija, ļaundabīga humorāla hiperkalciēmija, izmainīta 1,25dihidroksivitamīna D konversija. 

Endokrinopātijas, kuras norit ar hiperkalciēmiju: tireotoksikoze, feohromacitoma, VIP sekretējoši 

audzēji. Medikamentu izraisītas hiperkalciēmijas: vitamīns D, vitamīns A, litija karbonāts, tiazīdie 

diurētiķi, estrogēni un antiestrogēni. Granulomatozās slimības, ilgstoša imobilizācija, piena - 

alkāliskais sindroms („milk – alkali”), ģimenes  hipokaliēmiskā hiperkalciēmija, hipofosfatēmija, 

nieru bojājums, hiperproteinēmija. Hiperkalciēmijas iespējamā terapija: diēta, sāļu infūzi, cilpas 

diurētiķi. Bifosfonāti, kalcitonīns, glikokortikoīdi (?), fosfors. 

XIV. HIPOPARATIREOĪDISMS UN CITI HIPOKALCIĒMIJAS CĒLOĽI. Hipokalciēmijas 

mehānisms (hipoalbuminūrija, vit. D u.c.). Hipokalciēmijas zīmes un simptomi. Hroniska 

hipokalciēmija. Hipokalciēmijas specifiskie cēloľi: hipoparatireoīdisms, paratireoīdā hormona 

rezistence, pseidohipoparatireoze, citi hipokalciēmijas cēloľi, hiperfosfatēmija (ātri progresējošu 

audzēju nekroze, ilgstoša ķīmioterapija, Burkit's limfomas vai akūta limfoblastiska leikoze), 

randomiolīze, audzēji. Izmaiľas Vit. D metabolismā: iegūts Vit. D deficīts, iedzimts Vit. D deficīts. 

Diferenciāldiagnoze. Hipokalciēmijas terapijas pamatprincipi: neatliekamā terapija, kalcija sāļi, 

terapija ar Vit. D un tā metabolītiem, citu medikamentu ietekme uz Ca vielu maiľu 

XV. METABOLĀS KAULU SLIMĪBAS. Rickets un osteomalācija. Renālā osteodistrofija: 

patoģenēze (osteiitis fibrosa, osteomalācija). Osteoskleroze. Osteoporoze. Pedţeta (Paget's) slimība. 

XVI. MULTIPLĀS ENDOKRĪNĀS NEOPLĀZIJAS. MEN I (hiperparatireoīdisms, aizkuľģa 

dziedzeru šūnu audzējs, hipofīzes bojājums). MEN II (medullāra vairogdziedzera karcinoma, 

hiperparatireoīdisms, feohromacetoma, gļotādas un muskuļu skeleta bojājums) 
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XVII. IZMAIĽAS TAUKVIELU MAIĽĀ. 

XVIII. ANOREXIA NERVOSA, BULIMIA UN IZMAIĽAS ĒŠANAS SAJŪTĀS. 

HEMATOLOĢIJA (prof. S. Lejniece) 

1. Jēdziens par neitropēniju. Neitropēnijas smaguma pakāpes. Neitropēnijas cēloľi. Jēdziens par 

limfocitozi. Citas absolūtās izmaiľas leikocitārajā formulā (monocitoze, eozinofīlija, 

bazofīlija). Dzelzs vielu maiľas laboratoriskie rādītāji. Megaloblastisko anēmiju (vitamīna B 

12, folskābes deficīta). Hemolītisko anēmiju laboratoriskie kritēriji. Aplastiskas anēmijas 

kritēriji. Ķīmijterapijas principi, medikamenti 

2.  
AKŪTAS LEIKOZES, MIELODISPLASTISKI SINDROMI. Jēdziens par hemoblastozēm. Leikoţu dalījums 

akūtās un hroniskās leikozēs. Akūtas leikozes: definīcija, patoģenēze, riska faktori; Klīniskā aina; 

izmaiľas asins analīzēs diagnosticēšanas brīdī; Citas laboratoriskās izmaiľas; Diagnostiskie kritēriji; FAB 

(Franču-Amerikāľu-Britu) klasifikācija mieloīdās un limfoīdās akūtās leikozēs; Diferenciāldiagnoze; 

Akūtas leikozes komplikācijas; Jēdziens par neiroleikēmiju; Ārstēšanas principi – ķīmijterapija, kaulu 

smadzeľu transplantācija; Aizvietojošā terapija (eritrocītu masas, trombocītu masas pārliešanas u.t.t.); 

Jēdziens par remisiju; Prognoze. Mielodisplastiski sindromi: definīcija, patoģenēze, riska faktori; 

klīniskā aina; izmaiľas asins analīzēs; diagnostiskie kritēriji; FAB klasifikācija (5 apakšformas); 

diferenciāldiagnoze; ārstēšanas principi; sekundāra hemohromatoze kā eritrocītu masas transfūziju 

komplikācija; prognoze mielodisplastiskiem sindromiem. 

HRONISKA LIMFOLEIKOZE. PARAPROTEINĒMISKĀS HEMOBLASTOZES. Hroniska limfoleikoze: 

definīcijs, patoģenēze; klīniskā aina; laboratoriskās izmaiľas; papildus izmeklējumi; stadiju klasifikācijas 

(Binet, Rai); diferenciāldiagnoze; ārstēšanas principi. Matšūnu leikoze: patoģenēze, izmaiľas asins 

analīzēs, kaulu smadzenēs, diagnostiskie kritēriji; ārstēšanas principi. Mielomas slimība: definīcija, 

patoģenēze; klīniskā aina; izmaiľas laboratoriskajās analīzēs; rentgenoloģiskās izmaiľas; 

diferenciāldiagnoze; ārstēšanas principi; osteoporozes ārstēšanas principi mielomas slimības gadījumā; 

komplikācijas un to ārstēšana; ārstēšanas principi, prognoze. Valdenstrēma slimība (Valdenstrēma 

makroglobulinēmija): definīcija, patoģenēze; klīniskā aina; izmaiľas laboratoriskajās analīzēs; 

diferenciāldiagnoze; ārstēšanas principi. Nezināmas nozīmes paraproteinēmija: stāvokļa definīcija, 

laboratoriskie kritēriji, kontroles principi, prognoze, diferencēšana no citām paraproteinēmijām. 

HODŢKINA SLIMĪBA. NE HODŢKINA LIMFOMAS. Hodţkina slimība: definīcija, patoģenēze; klīniskā 

aina; laboratoriskā diagnostika; papildus izmeklējumi; histoloģiskie varianti; stadiju klasifikācija; 

ārstēšanas principi. Ne Hodţkina limfomas: definīcija, patoģenēze; klīniskā aina; laboratoriskā atrade; 

papildus izmeklējumi; histoloģiskie varianti (augsta, zema malignitāte); stadiju klasifikācija; ārstēšanas 

principi. 

HRONISKAS MIELOPROLIFERATĪVAS SLIMĪBAS. Hroniska mieloleikoze: definīcija, patoģenēze; klīniskā 

aina; izmaiľas asins analīzēs un kaulu smadzenēs; citas laboratoriskās izmaiľas; diferenciāldiagnoze; 

ārstēšanas principi; prognoze. Īstā policitēmija: definīcija, patoģenēze; klīniskā aina; izmaiľas asins 

analīzēs; citas laboratoriskās izmaiľas; diagnostiskie kritēriji; slimības gaita, komplikācijas; ārstēšanas 

principi; absolūtu eritrocitoţu diferenciāldiagnostika. Mielofibroze: definīcija, patoģenēze; klīniskā aina; 

izmaiľas asins analīzēs un kaulu smadzenēs; diagnostiskie kritēriji; diferenciāldiagnoze; slimības 

komplikācijas, gaita; ārstēšanas principi. Esenciāla trombocitēmija: definīcija, patoģenēze; klīniskā aina; 

izmaiľas asins analīzēs un kaulu smadzenēs; citas laboratoriskās izmaiľas, papildus izmeklējumi; 

diferenciāldiagnoze; ārstēšanas principi. 

ANĒMIJU DIAGNOSTIKAS UN DIFERENCIĀLDIAGNOSTIKAS PRINCIPI. Anēmiju patoģenētiskā 

klasifikācija. Anēmiju laboratoriskā klasifikācija. Papildus laboratoriskie izmeklējumi anēmiju 
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diagnostikai. Hipohromu mikrocitāru anēmiju diferenciāldiagnozes algoritms. Hiperhromu makrocitāru 

anēmiju diferenciāldiagnozes algoritms. Normohromu normocitāru anēmiju diferenciāldiagnozes 

algoritms. Anēmija hronisku slimību gadījumā. Anēmiju ārstēšanas principi. Eritropoetīna lietošanas 

indikācijas anēmiju ārstēšanā. Eritrocītu masas pārliešanas principi anēmiju gadījumos. 

HEMORĀĢISKO DIATĒŢU DIAGNOSTIKAS UN DIFERENCĒŠANAS PRINCIPI. Hemorāģisko diatēţu 

klīniskā aina. Laboratoriskās analīzes hemorāģisko diatēţu diagnostikā. Trombocitopēnijas: definīcija; 

smaguma pakāpes; cēloľi; klīniskā aina; laboratoriskā atrade; diferenciāldiagnoze; ārstēšanas principi. 

Koagulopātijas: definīcija; klīniskā aina; cēloľi; ārstēšanas principi. Hemofilija: hemofilija A, hemofilija 

B; klīniskā aina; smaguma pakāpes; laboratoriskā diagnostika; komplikācijas; ārstēšanas principi. 

Villebranda slimība: definīcija; klīniskā aina; laboratoriskā diagnostika; slimības formas; ārstēšanas 

principi. Līdzekļi hemorāģisko stāvokļu ārstēšanai 

INFEKTOLOĢIJA (PROF. L. VĪKSNA) 

Infekciju slimību diagnostika. Mūsdienu specifiskā (molekulāri bioloģiska, imūnķīmiska, 

mikrobioloģiska u. c.) diagnostika. Orientējošās nespecifiskās infektoloģijā izmantojamās 

izmeklēšanas metodes. Perspektīvie diagnostikas attīstības virzieni. Genotipēšanas praktiskā 

nozīmība. 

Infekciju slimību profilakse un ārstēšana. Specifiskā infekciju slimību profilakse. Vakcīnu 

izmantošanas aspekti – profilakse un ārstēšana. Terapeitisko vakcīnu veidošanas principi, 

paredzamais pielietojums un efektivitāte. Antivirālo līdzekļu darbības atšķirīgie mehānismi un 

pielietojuma ilgumu un devu noteicošie faktori. Mūsdienu antiparazitāro preparātu darbības intīmie 

mehānismi, pielietošanas ilgumu un devu noteicošie faktori. Imūnmodulatoru vieta mūsdienu 

infekcijas slimību ārstēšanā. Antimikrobiālās rezistences radīto problēmu analīze un prognoze. 

Hospitālo infekciju mehānismu izpratne un analīze, to profilakses un izskaušanas perspektīva. 

Akūts respirators sindroms /ARS/ - etioloģiskie faktori un patoģenētiskie mehānismi infekcijas 

slimībām ar ARS. ARS kā  elpošanas ceļu saslimšanu manifestējošs sindroms/gripa, SARS utt./ ARS 

kā citu orgānu / un sistēmu / infekciozas saslimšanas prodromālā perioda marķieris. Minēto situāciju 

diferenciāldiagnostikas principi. Specifiskas ārstēšanas un profilakses iespējas. 

Drudzis un subfebrilitāte – drudţa jēdziens, tā diagnostiskā  nozīme un  attīstības patoģenētiskie 

posmi konkrētās infekciju slimību grupās /ilgstošs, periodisks, regulārs, neregulārs utt. drudzis/. 

Eiropas zonai raksturīgās ar drudzi saistītās infekcijas. Tropu zonai raksturīgās drudţa infekcijas. 

Diagnostiskās pieejas, ārstēšanas principi, profilakses un izplatības ierobeţošanas paľēmieni. 

Kuľģa un zarnu trakta disfunkcija / KZTD/ – atšķirības vīrusu, baktēriju, vienšūľu un citu parazītu 

ierosināto KZTD veidošanās patoģenēzē un ar šīm atšķirībām saistītie raksturīgie simptomi. 

Diagnostikas, ārstēšanas (tai skaitā, neatliekamās) principi, ierobeţošanas un profilakses stratēģija un 

taktika. 

Hemorāģiskais sindroms /HS/ – HS kā konkrētas infekcijas slimības  patoģenēzes galvenais 

patoloģiskais mehānisms un tā sekas. HS kā viens no konkrētas infekcijas slimības (piem. gripa, 

leptospirozei) retāk sastopamie simptomi, kuru nepieciešams ātri un adekvāti novērtēt. HS 

manifestēšanās šādās situācijās, tās nozīme slimības gaitas pasliktināšanās un dzīvības apdraudējums. 

Precīzas ārstēšanas principi.  

Dzelte –dzeltes atšķirīgi veidošanās mehānismi daţādas etioloģijas infekciju slimību gadījumos. 

Dzelte, kā ārkārtīgi tipisks hemoraģisko drudţu simptoms, īpaši kontekstā ar tropiskajām slimībām. 
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Bez dzeltes noritošo (vīrus hepatīts C u. c.), infekciju un ari citu aknu slimību diagnostikas, ārstēšanas 

un dinamiskās novērošanas principi. 

Šoks – daţādu infekciju slimību kontekstā (infekciozi toksisks, hipovolēmisks u. c.) veidojošos šoku 

patoģenēzes galvenās atšķirības, to diagnostika, neatliekamā palīdzība, iespējamās ārstēšanas 

taktiskās kļūdas un iespējamie šoka preventīvie pasākumi. 

NEIROLOĢIJA. (ASOC. PROF. A. MILLERS) 

Neiroloģiskie simptomi/sindromi. Jušanas traucējumi. Kustību traucējumi. Refleksi un to 

traucējumi. Kraniālo nervu un to saistība ar garozas bojājumu simptomi. Muguras smadzeľu bojājuma 

sindromi. Smadzeľu stumbra bojājuma sindromi. Smadzeľu garozas bojājuma sindromi. Veģetatīvā 

inervācija un tās traucējumi.  

Perifērās nervu slimības.  

Centrālās nervu sistēmas infekciozās slimības – meningīts, arahnoidīts, encefalīts, encefalomielīts. 

Nervu sistēmas sifeliss, mielīts. 

Nervu sistēmas parazitārās slimības – toksoplazmoze, smadzeľu cisticerkoze, smadzeľu ehinokoks. 

Neiroģiskās saslimšanas. Izkaisītā skleroze. Izkaisītais encefalomielīts. Difūzā skleroze. Nervu 

sistēmas audzēji. Nervu sistēmas pārmantotās slimības. Pārmantotās muskuļu slimības. Amiotropā 

lateralā skleroze. Siringomielija. 

Neiroloģiskās izpausmes citu slimību gadījumos. Neirokolagenozes. Smadzeľu asinsrites 

traucējumi. Nervu sistēmas bojājumi slimniekiem ar asinsrades orgānu slimībā.  

Hidrocefalija. 

Epilepsija un epileptiskie sindromi.  

Galvassāpes. 

Neirozes. 

UZTURZINĀTNE (Dr.Laila Meija)  

1.Uztura un pārtikas politika. 

· Uztura politikas pamatprincipi,likumdošana, stratēģijas Latvijā un Eiropā: Latvijas MK 

pmtnostādnes ―Veselīgs uzturs 2003-2013‖, Vienotais Eiropas Pārtikas un Uztura rīcības plāns. 

Pasaules valstu pārtikas un uztura politiku vēsture un filozofija, Latvijas likumdošana uztura un 

pārtikas jomā. Eiropas savienības likumdošanas akti, speciālie pārtikas un tirdzniecības 

noteikumi. 

· Uztura, veselības (ietverot fizisko aktivitāti) un sociālo politiku mijiedarbība saistībā ar 

lauksaimniecības un ekonomikas politiku.  

· Pārtikas un uztura drošības politikas plānošanas teorija un prakse (menedţments, monitorings, 

novērtēšana). Uzraudzības informācijas lietošana un ierobeţojumi, ieviešana, monitorings un 

izvērtēšana. 

· Veselības lobēšana, ietverot fiziskās aktivitātes, veselīgu pārtiku un uzturu, daţāda līmeľa 

sabiedrības slāľos un citās nevalstiskās grupās. 

· Sabiedrības, privātā un publiskā sektora vadītāju loma politikas formulēšanā, ieviešanā, 

monitoringā un novērtēšanā. 

2. Uztura zinātnes pamatprincipi. 
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Veselīga uztura pamatprincipi. Uztura piramīda. Makro- un mikronutrienti. Ieteicamās enerģijas un 

uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem. Galvenās uztura sastāvdaļas un enerģijas maiľa. Proteīni un 

aminoskābes. Ogļhidrāti. Balastvielas. Lipīdi. Enerģijas aprēķināšana un nodrošinājums. 

Minreālvielas. Ūdens, elektrolīti. Gēnu ekspresijas uztura regulācija. Uzturvielu loma sirdsasinsvadu, 

onkoloģisko slimību, osteoporozes profilaksē. 

3. Nutricionālā statusa novērtēšana. 

1. Antropometrijas metodes. 

2. Ķermeľa sastāva noteikšana. 

3. Fiziskās aktivitātes un fitnesa novērtēšanas metodes. 

4. Enerģijas bilance. 

5. Lipīdu noteikšanas metodes. 

6. Proteīni kā nutricionālā statusa indikatori. 

7. Vitamīnu daudzuma noteikšana. 

8. Minerālvielas un mikroelementi. 

9. Imunokompetence. 

10. Nutricionālā statusa klīniskais novērtējums. Anketēšana. 

Psiholoģiskie testi nutricionālā statusa noteikšanā. 

4. Pārtikas drošums. 

Pārtikas un ūdens drošība 

.LR MK noteikumi pārtikas drošuma jomā.  

Ķīmiskie savienojumi. Toksikoloģijas vai ekotoksikoloģijas pamati; Pārtikas un ūdens toksikantu, 

alergēnu izcelsmes avoti. Dabā esošie toksīni, alergēni, pesticīdi, u.c. piesārľojuma avoti, pārtikas 

piedevas, iepakojuma materiāli. Pamatojums riska novērtēšanai, riska menedţments, un riska 

komunikācija Latvijā un ES. 

Ievads pārtikas higiēnā, pārtikas izcelsmes infekcijas slimību uzraudzība. Pārtikas uzglabāšana. 

Antibiotiku rezistences problēma. 

Marķējums. Marķējuma mērķis un veidi. Sastāvdaļas, Kvalitātes, izmantošanas informācija, 

Uztura, Veselības un citi marķējumi, Latvijā, ES un pasaulē. Uztura informācija un apmācība. 

5. Uztura bioķīmija. 

Enerģijas metabolisms, makronutrienti, taukos un ūdenī šķīstošie vitamīni, minerālvielas un 

mikroelementi. skābju sārmu bilance. Kalcijs un Fosfors. Magnijs. Dzelzs uzturā un medicīnā. Cinks. 

Varš. Selēns. Jods. Hroms. Mikroelementi. Vitamīni – to klasifikācija. Vit. A, retinoīdi, karotenoīdi. 

Vit.D. Vit E. Vit. K. Tiamīns. Riboflavīns. Niacīns. Vit. B6. Pantotēnskābe un Koenzims A. Folskābe 

un Vit. B12. Biotīns. Vit.C. Nozīmīgākie organiskie uztura savienojumi – holīns, karnitīns, inozitols 

un pirolokvinolu kvinoli, taurīns, koenzims Q10, uzturvielas ar antioksidantu darbību.  Oksidatīvais 

stress un antioksidanti. Metabolisma īpatnības daţādos vecuma posmos. Skābju – bāzu bilance. 

Badošanās, malnutrīcijas bioķīmiskie aspekti.  

6. Profilakses pamatprincipi un sabiedrības veselība     

1. Izpratni par profilaksi, profilakses paradoksu, risku un riska izvērtēšanas 

iespējām.Sabiedrības veselības vēsturisks apskats. Sabiedrības veselības ideoloģija, 

Sabiedrības veselības politika, sabiedrības veselības nevienlīdzība, industriālā revolūcija un 

veselība, veselības zinātniskā revolūcija, veselības socioloģija.  

2. Veselības sistēmas. Veselības izglītības pamatprincipi. Uzvedības maiľas teorijas.  
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3. Profilakses programmu plānošana, uz pierādījumiem balstītu profilakses programmu 

plānošana. Pētījumu plānošana profilakses programmu novērtēšanai.  

4. Veselības ekonomika. Veselības, uztura (ieskaitot fizisko aktivitāti) un  lauksaimniecības 

politikas mijiedarbība. 

7. Sports un uzturs 

Fiziskās slodzes fizioloģija, aptverot metabolisma procesus,  proteīnu, taukvielu un ogļhidrātu 

nepieciešamība paaugstinātas fiziskās slodzes gadījumā, antioksidantu un enerģētiski bagātu 

uztura bagātinātāju  lietošana, šķidruma lietošana.    Ķermeľa kompozījas novērtēšana, sniegt 

praktiskas iemaľas fiziskās slodzes aprēķināšanai kopā ar atbilstošu sabalansētu uzturu fitnesa 

centra apmeklētājiem, konsultāciju tehnikas apguve darbam ar fitnesa kluba  apmeklētājiem. 

Ēšanas traucējumi atlētiem, cilvēkiem ar paaugstinātu fizisko slodzi, uzturs fiziski aktīvām 

specifisku grupu pārstāvjiem (grūtnieces, pusaudţi, u.c.). Atsevišķu sporta disciplīnu pārstāvju 

(basketbolisti, atlēti, riteľbraucēji, kultūristi, u.c.) sabalansēts uzturs.  

Pētījumu  metodikas apguve uzturzinātnē sporta medicīnas jomā.  

8. Pārtikas zinātne un uztura zinātniskie aspekti. Kursā apskata pārtikas industrijas raksturojumu, 

pārtikas sastāvdaļas, pārtikas uzturvērtību, pārtikas kvalitāti, pārtikas marķējumu. Pāŗtikas 

fortifikācijas iespējas un panākumi.. Ģenētiski modificātie organismi, to iegūšana un lietošana uzturā. 

Pārtikas produktu ar zemu tauku saturu izstrādāšana. Pārtikas produkti un to sastāvdaļas, kas samazina 

deģeneratīvās saslimšanas, bada sajūtu. Pārtikas tehnoloģijas. 

 9. Skābekļa atvasinājumu un brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti bioloģijā un medicīnā. 

Jēdziens par O2 kā toksisku gāzi, ievads O2 

toksicitātē, un aktīvajās skābekļa formās (ASF). Brīvo radikāļu (BR) saistībā ar ASF. BR un to 

saistībā ar pataloģiskajiem procesiem. BR , ASF un toksikoloģija. Oksidatīvais stress: 

adaptācija, bojājumi, reparācija un šūnu nāve. BR un antioksidatīvā aizsardzība. Oksidatīvais 

stress un antioksidatīvā aizsardzība. BR un daţu citu ASF noteikšana laboratorijā. 

10. Vecu cilvēku uzturs 

Organisma vecuma izmaiľas: 

1) Ķermeľa kompozīcija un orgānu funkcija (sarkopēnija, tauku masas palielināšanās, vecuma 

anoreksija, izmaiľas mutes dobumā, osteoporoze, proteīnu enerģijas malnutrīcija, 

nepieciešamā enerģija). 

2) Malnutrīcijas riska faktori (alcoholisms, garīgās slimības, demence, depresija,  

3) Uzturs un imūnā sistēma novecošanās procesā.  

4) Medikamenti, kuri izraisa uzturanepietiekamību un barības vielu deficītus. 

5) Nepieciešamās uzturvielas, speciālais uzturs (enterālā un parenterālā ēdināšana, pieaugušo 

devas, ievadīšanas ceļi).  

 

Kursa/ apakšnozares pārbaudījumu programma – doktorants kārto promocijas eksāmenu 

specialitātē, vērtējums 10 ballu sistēmā. Promocijas eksāmena programma atbilst  Medicīnas nozares 

internās medicīnas  apakšnozaru programmu sadaļu saturam, kuras iekļautas doktoranta individuālajā 

studiju programmā. Eksāmena jautājumus izstrādā apakšnozares/specialitātes profesors un Latvijas 

Zinātnes padomes apstiprinātā Medicīnas nozares internās medicīnas apakšnozares Promocijas 

padome . Promocijas padomi veido  starptautiski  atzīti eksperti apakšnozarē, kuri atbilst Latvijas 

valsts augstāko zinātnes pārraudzības institūciju izvirzītajām prasībām.  
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Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) _____________________ prof. A.Lejnieks 
     

(paraksts)
               

( akad.amats, vārds, uzvārds) 
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4.1.11. Doktorantūras studiju  apakšnozares „Sabiedrības veselība” programmas apraksts 

Studiju priekšmeta / apakšnozares nosaukums  -   SABIEDRĪBAS VESELĪBA 

Studiju priekšmeta / apakšnozares vadītājs – asoc. prof. Ģirts Briģis 

Programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof. Maija Eglīte, asoc. prof. Anita Villeruša, asoc. prof. 

Ģirts Briģis, asoc. prof. Uldis Teibe, prof. Ilze Kalniľš.  

Klausītāji – Sabiedrības veselības doktorantūras studiju programmas klausītāji.      

Apjoms – 20 kredītpunkti      

Programmas mērķis – nodrošināt studiju priekšmeta klausītājus ar zināšanām Sabiedrības veselības 

zinātľu teorijā un to pielietojumu praksē patstāvīgas pētnieciskas un pedagoģiskas darbības veikšanai. 

Studiju priekšmeta uzdevumi –  

1. Informēt par sabiedrības veselības informācijas avotiem, iegūšanas metodēm, kritisku 

izmantošanu. 

2. Sniegt zināšanas par padziļinātas epidemioloģiskās analīzes principiem un metodēm.  

3. Iepazīstināt ar sabiedrības veselības zinātnē izmantotajām specifiskām kvantitatīvajām un 

kvalitatīvajām pētniecības metodēm, to pielietojumu un izvēli.  

4. Veidot izpratni par īpašām sabiedrības veselības zinātnēs lietojamām zinātniskām metodēm 

un pētījuma veikšanas struktūru. 

5. Attīstīt iemaľas pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma 

formulēšanā, pētījuma plāna jeb dizaina izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā. 

6. Sniegt zināšanas un praktiskas iemaľas par mūsdienīgu sabiedrības veselības statistisko 

metoţu teorētiskajām nostādnēm un praksi. 

7. Informēt priekšmeta klausītājus par veselības aprūpes politikas, vadības un finansēšanas 

principiem, ievadīt šo jautājumu pētniecībā. 

8. Apskatīt vides veselības un arodveselības svarīgākos jautājumus un darba vides riska faktoru 

novērtēšanas teorētiskos un praktiskos principus.  

9. Sniegt padziļinātu ieskatu sabiedrības veselības veicināšanas teorijā, praksē un pētniecībā. 

 

Studiju priekšmeta saturs  

VESELĪBAS UN SABIEDRĪBAS VESELĪBAS KONCEPTUĀLIE, FILOSOFISKIE UN 

VĒSTURISKIE JAUTĀJUMI 

 Veselības antropoloģiskā, sociāli kulturālā, medicīniskā koncepcija. Veselības pozitīvisma 

filozofija. Veselības un sabiedrības veselības jēdziena vēsturiskā evolūcija. Veselība un sabiedrības 

vērtības. Valsts un veselība: sabiedrības veselības izpratne daţādās valstīs, kopienās un kultūrās. 

Sabiedrības veselības no senās Grieķijas un Romas līdz mūsu dienām. Sabiedrības veselība un citu 

zinātľu attīstība. 

VESELĪBAS INFORMĀCIJAS SITĒMA: INFORMĀCIJAS VADĪBA UN TEHNOLOĢIJAS 

SABIEDRĪBAS VESELĪBĀ 

 Informācija kā sabiedrības veselības zinātnes un prakses pamats. Informācijas zinātne, 

informācijas tehnoloģijas un informācijas vadība (menedţments) sabiedrības veselībā. Daţu attīstīto 

valstu veselības informācijas sistēmu piemēri. Primārā un sekundārā informācija sabiedrības veselībā. 

Veselības statistika un periodiskie veselības apsekojumi. Veselības rādītāji un to izvēle sabiedrības 

veselības procesu un rezultātu indikatoru veidošanā. 
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APRAKSTOŠĀ EPIDEMIOLOĢIJA 

 Veselības un slimību apraksts, šo jēdzienu apraksta konceptuālās atšķirības. Atvērtu 

(dinamisku) un slēgtu (statisku) populāciju apraksti. Veselības notikumi un stāvokļi, to apraksts 

saistībā ar vietu, laiku un personas parametriem. Epidemioloģiskie rādītāji (incidence, prevalence, 

dzīvildze, aproksimētu datu aprēķinātie rādītāji, stratificēti un standartizēti rādītāji). Aprakstošo 

epidemioloģisko pētījumu dizains, pielietojums, mērķi un uzdevumi) 

ANALĪTISKĀ EPIDEMIOLOĢIJA 

 Modernā daudzfaktoru veselības notikumu cēlonības teorija, tās saskaľa ar cēlonības teoriju 

mūsdienu zinātnes filozofijā. Cēloľfaktori un jaucējfaktori. Analītisko epidemioloģisko pētījumu 

dizains (kohortu, gadījuma-kontroles, eksperimentālie). Ieligzdoto pētījumu īpatnības. Kohortas, 

vecuma un perioda efekts. Selekcijas un mērījumu novirzes, to noteikšanas un mērīšanas metodes. 

Samērošana kā jaucējfaktoru un mijiedarbības kontroles metode. Epidemioloģiko datu prezentācijas 

līdzekļi. 

MODERNĀS STATISTISKĀS ANALĪZES METODES UN LĪDZEKĻI SABIEDRĪBAS 

VESELĪBĀ 

 Matemātiskās statistikas uzdevumi un pielietojums sabiedrības veselībā. Statistisko metošu 

specifiskās īpatnības sabiedrības veselībā: kategoriskie manīgie, neatbilstība normālajiem 

sadalījumiem, aizvietojošo mainīgo lietojums. Nevaušās variēšanas apraksts sabiedrības veselības 

mērījumos. Atšķirību būtiskuma noteikšanas statistiskās metodes sabiedrības veselībā. Korelāciju 

analīzes metodes. Daudzfaktoru lineārās regresijas modeļi. Modernie IT statistikas līdzekļi 

sabiedrības veselībā. Datorprogrammu paketes: SPSS, EpiInfo, MS Excell un MS Access. 

Datorprogrammu pielietojums daţādu sabiedrības veselības statistisko uzdevumu risināšanā. 

VESELĪBAS SOCIOLOĢIJA UN SOCIĀLĀ MEDICĪNA 

 Sabiedrības veselības un sociālās zinātnes. Socioloģiskie pētījumi sabiedrības veselībā. 

Sociālā uzvedība un veselības rīcība. Veselības un slimību sociālās determinantes. Simptomu sociālā 

nozīme: kaite, vaina, slimība. Slimība kā sociāla loma. Stigma, deviance. Mentālo problēmu izpratne 

sociālajā kontekstā. Sociālā stratifikācija sabiedrības veselībā: nevienlīdzība. Nabadzība un riska 

grupas 

 

DEMOGRĀFIJA UN SABIEDRĪBAS VESELĪBA 

 Vispārējs ieskats demogrāfisko problēmu, jēdzienu, uzdevumu un metoţu jautājumos. 

Sabiedrības veselības saistība ar demogrāfiju. Demogrāfisko datu avoti sabiedrības veselībai, to 

kritisks vērtējums. Demogrāfiskie procesi: dzimstība, mirstība, mirstības tabulas, mūţa ilgums, 

vecuma struktūra. Demogrāfisko procesu pētniecības metodes. Fertilitāte. Migrācija un sabiedrības 

veselība. Speciālie demogrāfiskie jautājumi (novecošanās, lielākās veselības problēmas un 

demogrāfiskie procesi). 

VESELĪBAS POLITIKA, TIESĪBAS UN ĒTIKA 

 Sociālā politika un labklājības sistēma. Veselības politika sociālās politikas kontekstā. 

Veselības politikas instrumenti. Publiskās un privātās tiesības. Sabiedrības veselības starptautiskie 

līgumi un tiesību akti. LR Satversme un veselība. LR likumi, kas saistīti ar sabiedrības veselību. 

Pacienta tiesības, pienākumi un atbildība. Fizisko personu datu aizsardzība. Profesionālā ētika 

sabiedrības veselībā. Ētiska sabiedrības veselības vadība. 

VESELĪBAS VADĪBA (MENEDŢMENTS) 

 Klasiskās vadības teorijas. Zinātniskā vadības teorija. Lēmumu pieľemšanas process un 

metodes. Alternatīvu lēmumu pieľemšana. Stratēģiskā un taktiskā plānošana. Mērķu hierarhija un 
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definēšana. LR Sabiedrības veselības stratēģija. Attīstīto valstu sabiedrības veselības sistēmas 

struktūra. LR sabiedrības veselības sistēmas vēsturiskā attīstība un pašreizējā struktūra. LR 

sabiedrības veselības institūcijas: uzdevumi, funkcijas, vadība. 

VESELĪBAS EKONOMIKA, TĀS PĒTNIECĪBAS METODES 

 Brīvā tirgus ekonomika un vadīta veselības aprūpe. Sabiedrības veselības finansēšanas modeļi 

pasaulē. Latvijas veselības sistēmas finansēšanas modelis. Veselības aprūpes ekonomiskās analīzes 

metodes: izmaksu efektivitāte, izmaksu lietderīgums, izmaksu ieguvuma analīze. Marginālās 

izmaksas. Pakalpojumu cena, līgumu slēgšanas process. 

VIDES UN ARODA VESELĪBA 

 Ķīmisko, bioloģisko riska faktoru un mikroklimata novērtējums. Toksikoloģija un vides, 

darba veselība. Radioloģiskās zinātnes. Cilvēku veselību ietekmējošo ekspozīcijas faktoru mērīšana, 

analīze, matemātiskā modelēšana. Darba vietu fiziskās un ergonomiskās vides riska faktoru 

novērtēšana. Darba aizsardzības tiesību akti. Psihosociālie faktori darba vietā. Vardarbība darba vietā. 

UZ PIERĀDĪJUMIEM BALSTĪTA VESELĪBAS VEICINĀŠANA 

 Uz pierādījumiem balstītas veselības veicināšanas prakse. Veselības veicināšanas efektivitāte, 

tās indikatori. Veselības veicināšanas plānošana, stratēģija. Konkrētas sabiedrības veselības 

problēmas: uzdevumi un metodes veselības veicināšanas pētniecībā. Vide un veselības veicināšana. 

STARPTAUTISKĀ SABIEDRĪBAS VESELĪBA 

 Starptautiskās sabiedrības veselības vēsturiskais pamats. Starptautiskās sabiedrības veselības 

organizācijas. Starptautiskie sabiedrības veselības salīdzinājumi un pētījumi. Slimības  un veselības 

problēmas pasaulē. Sabiedrības veselība Eiropā un Eiropas Savienībā. Eiropas Sabiedrības veselības 

stratēģija. 

Kursa/ apakšnozares pārbaudījumu programma – doktorants kārto promocijas eksāmenu 

specialitātē, vērtējums 10 ballu sistēmā. Promocijas eksāmena programma atbilst  Sabiedrības 

veselības apakšnozaru programmu sadaļu saturam, kuras iekļautas doktoranta individuālajā studiju 

programmā. Eksāmena jautājumus izstrādā apakšnozares/specialitātes profesors un Latvijas Zinātnes 

padomes apstiprinātā Medicīnas nozares Promocijas padome . Promocijas padomi veido  starptautiski  

atzīti eksperti apakšnozarē, kuri atbilst Latvijas valsts augstāko zinātnes pārraudzības institūciju 

izvirzītajām prasībām. 
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4.1.12. Doktorantūras studiju apakšnozares „Stomatoloģija” programmas apraksts 

Studiju priekšmeta/apakšnozares nosaukums- Stomatoloģija 

Studiju priekšmeta/apakšnozares vadītājs-    prof. I. Čēma 

Programmā iesaistītie docētāji-           Prof. A. Skaģers, 

Prof. P.Apse, 

Prof. I. Čēma, 

Prof. I. Akota 

Prof. I. Urtāne, 

Prof. R. Care, 

Asoc. prof. E. Korľevs 

Asoc. prof. U. Soboļeva, 

Asoc. prof.A. Brinkmane, 

Asoc. prof. E. Senakola 

Lekt. I. Grīnvalde 

 

Programmas mērķis- Sagatavot speciālistu augsta līmeľa akadēmiskam un zinātniskam darbam 

Terapeitiskā stomatoloģijā (periodontoloģijā, endodontijā, zobu cieto audu patoloģijā, bērnu 

stomatoloģijā), ortodontijā, mutes, sejas un ţokļu ķirurģijā, zobu protezēšanā, orālā patoloģijā.  

Programmas uzdevumi 

1. Padziļināti apgūt teorētiskās zināšanas no zinātniskas koncepcijas aspektiem 

2. Zinātnes teorijas padziļināta apgūšana 

3. Apgūt specialitātei raksturīgās jaunākas ārstēšanas metodes un to pielietojumu praktiskā 

darbā.  

4. Apgūt pedagoģiskā darba un lektora iemaľas   

5. Patstāvīgi spēt strādāt un pielietot zinātnisko literatūru, apgūt pētījumu metodoloģiju, 

6. Apgūt kvalificētu zinātnisko rakstu kritiku  

7. Apgūt pētījuma datu statistiskās apstrādes metodes    

8. Vākt un apkopot datus vai materiālus paredzētam zinātniskam darbam 

9. Sagatavot zinātniskas publikācijas iesniegšanai vietējā medicīniskā periodikā un starptautiski 

recenzējamos ţurnālos 

10. Piedalīties semināros un vietēja un starptautiska mēroga konferencēs,  

11. Veikt pirmās iestrādes vai pabeigt zinātnisko pētījumu (promocijas darbu) 

12. Staţēties citu valstu universitātēs, piedalīties kopējos projektos 

 

 Programmas rezultāti: 

Zināšanas:  

 Būs apguvis teorētiskās zināšanas un izpratni par jaunākiem zinātnes un prakses 

sasniegumiem attiecīgajā nozarē: periodontoloģijā, endodontijā, zobu cieto audu 

patoloģijā, bērnu stomatoloģijā, ortodontijā, mutes, sejas un ţokļu ķirurģijā, zobu 

protezēšanā un orālā patoloģijā;  

 būs nodrošināts ar mūsdienīgām zināšanām par jaunākām ārstēšanas metodēm un to 

pielietojumu praktiskā darbā attiecīgajā nozarē: periodontoloģijā, endodontijā, zobu 

cieto audu patoloģijā, bērnu stomatoloģijā, ortodontijā, mutes, sejas un ţokļu 

ķirurģijā, zobu protezēšanā un orālā patoloģijā; 

  

Prasmes 
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 pratīs pielietot zināšanas par jaunākiem prakses sasniegumiem attiecīgajā nozarē: 

periodontoloģijā, endodontijā, zobu cieto audu patoloģijā, bērnu stomatoloģijā, 

ortodontijā, mutes, sejas un ţokļu ķirurģijā, zobu protezēšanā un orālā patoloģijā;  

 pratīs pielietot jaunākās ārstēšanas metodes attiecīgajā nozarē: periodontoloģijā, 

endodontijā, zobu cieto audu patoloģijā, bērnu stomatoloģijā, ortodontijā, mutes, sejas 

un ţokļu ķirurģijā, zobu protezēšanā un orālā patoloģijā; 

 būs prasme diskutēt semināros, vietēja un starptautiska mēroga konferencēs;  

 pratīs novērtēt arī savu prasmju un kompetences robeţas un nepieciešamību 

konsultēties ar citu attiecīgās nozares speciālistu. 

 būs prasme sagatavot zinātnisku publikāciju iesniegšanai vietējā medicīniskā 

periodikā un starptautiski recenzējamos ţurnālos 

  Studiju apakšnozares nosaukums:         Terapeitiskā stomatoloģija 

     Studiju priekšmeta saturs:  

 1.Bērnu terapeitiskā stomatoloģija. Bērnu stomatoloģiskā izmeklēšana. Piena, maiľas un 

patstāvīgā sakodiena attīstība. Piena, pastāvīgo zobu kariess. Piena, pastāvīgo zobu pulpīti. 

Periapikālo audu patoloģija. Zobu traumas bērniem. Mutes dobuma gļotādas īpatnības un slimības. 

Paradonta uzbūves īpatnības piena un maiľas sakodienā. Paradonta saslimšanas, diagnostikas metodes 

un ārstēšana. Stomatoloģiskā profilakse. Siekalas to sastāvs, fizikāli bioloģiskās īpašības un to 

nozīme. Veselības aprūpes likumdošana, epidemioloģija, organizācija un ekonomika. 

2. Zoba cieto audu patoloģija. Zobu cieto audu patoloģiskās histoloģijas, morfoloģijas, anatomijas 

un ķīmiskās uzbūves īpatnības pie cieto audu patoloģijām. Diagnostikas iespējas. Zobu kariesa 

etiopatoģenēze, patomorfoloģija, saistībā ar klīnisko klasifikāciju. Kariesa un citu ZCAP ārstēšana. 

Iespējamo kļūdu un komplikāciju noteikšana un novēršana. Citas iegūtas zobu cieto audu patoloģijas, 

diferenciāldiagnostika. Zobu cieto audu iedzimtās patoloģijas, kas radušas aizmetľu veidošanās fāzē, 

morfodiferenciācijas, histoģenēzes, mineralizācijas fāzē. Plombējamo materiālu izvēles principi.  

3. Endodontija. Sagatavot kandidātu augsta līmeľa zinātniskam un akadēmiskam darbam 

endodontijas specialitātē. Padziļināti jāapgūst teorētiskās zināšanas endodontijā, jāapgūst darbs ar 

speciālo zinātnisko literatūru, tās kritisku novērtēšanu. Jāpiedalās pedagoģiskajā darbā endodontijas 

pirmsdiploma un pēcdiploma kursā. Jābūt spējīgiem veikt kompleksu ārstēšanas plānošanu 

endodontijas slimību gadījumā. Komplicētu endodontisku gadījumu konservatīva un ķirurģiska 

ārstēšana. Iepriekš jābeidz specializācijas programmas endodontijā.  

4. Periodontoloģija. Periodonta anatomija, histoloģija fizioloģija. Gingivītu un periodontītu 

diferenciālā diagnostika. Kompleksā ārstēšanas plānošana periodonta slimību gadījumā. Periodonta 

slimību konservatīvā ārstēšana. Periodonta slimību koriģējošā (ķirurģiskā) ārstēšana. Preprotētiskā 

ķirurģija un implantoloģija. Organisma vispārējo faktoru ietekme uz periodontu (hormonālās 

pārmaiľas). Vispārējo slimību izpausme periodontā.   
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Studiju apakšnozares nosaukums               Zobu protezēšana 

Studiju priekšmeta saturs:  

1. Pētījumu metodoloģija un literatūras analīze.1.Klīnisko pētījumu principi. Metodoloģiju 

analīze.2.Zinātnisko rakstu uzbūves pamatprincipi. Kritisks literatūras izvērtējums.3.Epidemioloģiskie 

pētījumi. Pētāmo grupu atlases kritēriji. Attiecināmība uz populāciju . Sniegto rezultātu analīze.  

2. Oklūzija1.Košļāšanas sistēmas uzbūve un fizioloģija. CNS un lokālā inervācija, refleksi.2.Centrālā 

oklūzija, centrālās attiecības. Fizioloģiska un nefizioloģiska oklūzija. 3.Zobu zaudējums, tā izraisītās 

izmaiľas. Adaptācijas mehānisms. Slodţu sadalījums. Ietekme uz periodonta audiem. Oklūzijas 

stabilitātes nodrošinājums.4.Oklūzijas vertikālās dimensijas zaudējums. Kompensatorie mehānismi.  

3. Biomateriāli. Nospiedumu materiāli, klasifikācija, fizikālās īpašības. Klīniskie pētījumi. 

Raţotājfirmu pētījumi. 

4. Endodontija.1.Pulpas reakcija uz zobu slīpēšanu.2.Zobu endodontiskas pārārstēšanas 

nepieciešamība.3.Plānveida zobu devitalizācijas priekšnosacījumi. 4. Balsta zoba ar caries profunda 

devitalizācijas nepieciešamība. 5. Taktika pie nejauši atvērtas pulpas intaktam zobam. 

5. Daļēja zoba zaudējuma restaurācijas iespējas. 1.Neizľemamo protēţu biomehānika, slodţu 

sadalījums. Ilgtermiľa rezultātu un pētījumu analīze.2. Zobu slīpēšanas ietekme uz pulpas audiem. 

Pētījumu analīze. 3. Endodontiski ārstētu zobu kā balsta zobu novērtējums. Pētījumu analīze. 4. 

Izľemamo parciālo protēţu biomehānika. Slodzes sadalījums Ilgtermiľa rezultātu un pētījumu 

analīze. 5.Izľemamo parciālo protēţu fiksācija, retensija, stabilitāte. Atšķirīgu koncepciju izvērtējums. 

6.Neizľemamo parciālo protēţu un izľemamo parciālo protēţu ietekme uz periodontu un zobu 

higiēnu. Kombinēto darbu veidi, pamatprincipi.Teleskopu kroľu balstītas izľemamās parciālās 

protēzes. Biomehānika. Indikāciju analīze. 7. Stieľa fiksācija izľemamām parciālām protēzēm. 

Izvēles pamatojums. 8. Konstrukcijas pie ieteiktiem kosmētiskiem alveolārā kaula defektiem zobu 

ekstrakcijas rezultātā. 9. Protezēšanas pamatprincipi zobiem ar skartu periodontu. Klīniskais 

novērtējums. Pētījumu analīze. 10. Izvēle starp NPP, IPP un kombinētiem darbiem pie skarta 

periodonta.11. Estētiskās rekonstrukcijas.  

6. Bezzobu ţokļu protezēšana.1.Bezzobu ţokļu anatomija. Klasifikācija, klīniskais novērtējums. 

Retensijas zonas. Risinājums ekrastoru, torus un kustīgu tuberu, alveolārā izauguma gļotādas 

gadījumā. 2.TP fiksācija, retensija un stabilitāte. 3. Estētika totālajām protēzēm. Zobu loka veidošanas 

principi. 4. Pārklājuma protēţu izgatavošanas indikācijas, kontrindikācijas. Protēţu veida izvēle 

atsevišķu saglabātu zobu gadījums. 5. Atačmentu, stieľa savienojuma u. c. fiksācijas elementu 

izmantošana pārklājuma protēzēm. Klīnisko pētījumu analīze. 
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7. Zobu tehniskās laboratorijas kurss. 1.Lietie kroľi, to izgatavošanas tehnika. Kombinētie veiduļi. 

2. Metāla, porcelāna un akrilātu inleju izgatavošanas tehnika. 3.Atačmentu fiksācija, to veidi ( 

iedalījums) izgatavošanas tehnika. 4. IPP izgatavošanas klīniski laboratoriskie posmi ar atačmentu 

fiksāciju. 5. Teleskopa kroľi, tehniskais risinājums.  
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Studiju apakšnozares nosaukums                                             Ortodontija 

 

Studiju priekšmeta saturs: 

1. Typodont kurss. Neizľemamo ortodontisko ierīču apgūšana 

2. Izľemamie ortodontiskie aparāti. Iespējas un mehāniskie principi 

3. Embrioloģija un sejas augšana. Novitātes 

4. Miofunkcionālie ortopēdiskie aparāti. Darbības mehānisms un izgatavošana 

5. Ekstraorālie spēki. To tipi un ārstēšanas mērķi. 

6. Temporomandibulārā locītava. Struktūra, fizioloģija un patoloģija. Artikulatoru lietošana 

ortodontijā. 

7. Vietas problēma zobu rindā. 

8. Sakodiena anomāliju ārstēšana. 

9. Kompleksā sejas-ţokļu patoloģijas ārstēšana. 
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Studiju apakšnozares nosaukums                           Orālā patoloģija 

 Studiju priekšmeta saturs:  

1. Vezikulo- bullozās slimības. (1. Vīrusu izraisītas slimības.2. Autoimūnās saslimšanas 3. Iedzimtā- 

epidermolysis bullosa. 4. Imūnsistēmas disfunkcijas ierosin.- erythema multiforme, Steven-Johnson 

sindroms, necrolysis epidermale toxica). 

1. ―Baltas „‟ krāsas pamatelementu izpausmju slimības. (1.Iedzimtās- leikedēma, baltais 

spongiozais nevuss, labdabīgā iedzimtā diskeratoze, folikulāra keratoze. Reaktīvas dabas- lokāla 

hiperkeratoze, tabakas izraisītā, nikotīna stomatīts. Idiopatiska leikoplakija, tās formas 2. Autoimūnas 

slimības. 3. Alerģiskas dabas-lichenoīda reakcija. 4. Ķīmiski un termiski apdegumi. 

2. “Sarkanas ‟‟ krāsas pamatelementu izpausmju slimības 1. Eritroplakija 2. Bouvena 

slimība 3.Taumatiskā eritēma 4. Termiskais apdegums 5. Radiācijas mukozīts 6. Ģeogrāfiskā mēle 7. 

Romboīdais glosīts 8. Zobu protēţu izraisītais stomatīts 9. Eritematozā kandida 10. Kontaktalerģiskais 

stomatīts 11. Hemangioma 12. Anēmija 13. Trombocitopeniskā purpura 14. Infekciozā mononukleoze 

15. Kopoši sarkoma. 

3. Zilganas, brūnas, melnas, dzeltenas krāsas pārmaiľas mutes dobumā un periorālo audu 

rajonā. 1.Fizioloģiska pigmentācija. Fordaisa granulas. 2. Amalgāmas tetovējumi 3. Smago metālu 

depozīcija 4.Zāļu izsauktā pigmentācija 5.Smēķētāju melanoze 6. Melnā matainā mēle 7.Lentigo 

8.Pigmentētais nevuss 9.Lentigo Maligna 10.Adisona slimība 11. Peutz-Jeghera sindroms. 

4.  Slimības ar verrukozi -papillāru augšanas formu. (1. Reaktīvās formas. 2. Nezināmas 

etioloģijas-). 

5. Sistēmas slimību izpausmes mutes dobumā.  

6.     Čūlu diferenciāldiagnostika mutes dobumā.  

7.    Priekšvēţu un plakanšūnu vēţa attīstības molekulārie aspekti. 

8.     Sindromu un simptomu izpausmes mutes dobumā.  
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4. A Cawson, E.W. Odell, S. Porter ―Esentials of Oral pathology and Oral Medicine‖ 7th ed., 

Churchill Livingstone, 2002 

5.C. Scully, S. Gandolfo ‘Oral Medicine.‘ Churchill Livingstone Elsevier, 2006 

6.Cawson's Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine, 8th Ed.,Churchill Livingstone, 2008 

7.M. Greenberg, M. Glick, J. Ship ―Burket's Oral Medicine.‘‖ 11th Ed., Publisher: BC Decker, Inc. 

Feb. 2008 

8.C. Scully Oral and Maxillofacial medicine. The basis of diagnosis and treatment. Churchill 

Livingstone, Elsevier, 2008 

9.B.Neville, D. Damm, C. M. Allen, J.Bouquot ―Oral and Maxillofacial Pathology.― 3 rd Ed., 

Churchill Livingstone, Elsevier, 2008 

10.C. Scully ‘Medical problems in Dentistry.‘ 6
th
 Edition, Churchill Livingstone, Elsevier, 2010 

 

Studiju apakšnozares nosaukums            Mutes, sejas un ţokļu ķirurģija 

Studiju priekšmeta saturs:  

1.        Klīniskā izmeklēšana. Zobu, zobu balsta aparāta, seja ādas un mīksto audu, mutes 

gļotādas, sejas kaulu, ţokļu locītavas, sakodiena, siekalu dziedzeru, košļāšanas un mīmikas 

muskuļu, rajona nervu un asinsvadu, reģionālo limfmezglu, mēles, augšţokļa dobuma vispārējā 

un speciālā izmeklēšana 

1. Mutes, sejas un ţokļu rajona topogrāfiskā anatomija.  

2. Mutes ķirurģija. Dentoalveolāras operācijas. Saknes gala rezekcija. Retinētu, virskaita, 

lūzušu un luksētu zobu un zobu aizmetľu izľemšana. Cistotomija, cistektomija, gingivektomija. 
Ţokļu dobuma operācijas. 

3. Iekaisuma procesi sejas-ţokļu rajonā. Ekstraorālu un intraorālu abscesi /flegmonas, to 

izplatība, ārstēšanas metodes. 
4. Sejas-ţokļu traumatoloģija. Primārā brūču apdare sejas apdegumu, sejas brūču un 

intraorālo mīksto audu ievainojumu gadījumos. Sejas vidējās zonas, centrālo, centro-laterālo un 

laterālo lūzumu gadījumos.  
5. Mikroķirurģija. 

6. Ortognātiskā ķirurģija. Osteotomijas iegūtu un iedzimtu disgnātiju gadījumos. Ankilozes. 

Modelējošās osteotomijas, segmentosteotomijas, blokosteotomijas alveolārā izauguma robeţās. 

Iedzimtu defektu un anomāliju ārstēšana.. 

7. Preprotētiskā ķirurģija un implantoloģija. Ekstrakcijas ar primāru alveoplastiku. 

Sekundāras alveoplastikas. Mutes priekštelpas, mutes pamatnes un tuber maxilla plastika ar 

gļotādas, ādas transplantāciju. Alveolārā izauguma paaugstināšanas operācijas ar ţokļa 

osteotomiju, kaula plastiku, biomateriālu implantāciju. 
8. Onkostomatoloģija. Sejas ādas, lūpas vēţi. Mutes dobuma vēţi. Siekalu dziedzera audzēji. 

Citoloģiskā materiāla, aspirātu, nospieduma un bioptātu izmeklēšana. Ķirurģiska ārstēšana, to 

veidi. Radioterapija, ķīmijterapija, paliatīva terapija.  
9. Rekonstruktīvā ķirurģija.  

10. Apdegumi.  

11. Fizioterapija.  

12. Bērnu ķirurģiskā stomatoloģija. Bērna organisma anatomiskās, fizioloģiskās, 

imunoloģiskās īpatnības. Anestēziju īpatnības. Sejas –ţokļu rajona iekaisumu īpatnības bērnu 

vecumā. Osteomielīti. Mīksto audu, zobu, ţokļu traumas. Onkoloģiskās saslimšanas. Deniľu- 

ţokļu locītavas saslimšanas. Sialadenīti. Lūpas un mēles saitītes. Iedzimtās sejas šķeltnes 
13. Kosmētiskā ķirurģija. Plakstu, ausu korekcijas operācijas. Deguna deformācijas 

korekcija. Lipoaspirācija. Sejas ādas novecošanas ķirurģiskā korekcija.  
14. Siekalu dziedzeru saslimšanas. 
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15. Deniľu-ţokļa locītavas traumas un saslimšanas.  

16. Neirostomatoloģija. 

 

Literatūra : 

1. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery / L.J. Peterson, E. Ellis III, J.R. Hupp, M.R. 

Tucker, 3
rd

 edition / Mosby, St. Louis, 2003. 

2. Management of infections of the oral and maxillofacial regions, 2
nd

 edition / R.G. Topazian, 

M.H. Goldberg / W.B. Saunders, Philadelphia, 1987. 

3. Rigid fixation for maxillofacial surgery / M.R. Tucker ( editor ) / B. Lippincott, Philadelphia, 

1991. 

4. Clinician‘s manual of oral and maxillofacial surgery, 2
nd

 edition / P.H. Kwon, D.M. Laskin / 

Quintessence, Chicago, 1996. 

5. Rowe and William‘s maxillofacial injuries, vol. I – II, 2
nd

 edition / Churchill Livingstone, 

Edinburgh, 1994. 

6. Surgical approaches to the facial skeleton : Edward Ellis III / M.F. Zide, Williams & 

Wilkinson, 1995. 

7. Inflammation a rewiew of the process / 5
th
 – ed., Quintessence Publishing Co, 1997/ 

Trowbridge H.O., Emling R.C. 

8. Oral and maxillofacial trauma /Raymond J. Fonseca[et al.]. / Saunders, 2005. Vol.1., Vol. 2. 

9.  Oral and maxillofacial medicine :the basis of diagnosis and treatment /Scully C. 

 Edinburgh/ 2004. 

10. Maxillofacial surgery / Booth PW, Schendel SA, Hausamen JE/  Churchill 

Livingstone/Elsevier, 2007.  1.-2 sēj. 

11. Maxillofacial trauma and esthetic facial reconstruction / Booth PW, Eppley BL, Schmelzeisen 

R/  Churchill Livingstone, 2003 (2004). 

12. Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, 5th ed./ UJ  Moore./ Blackwell, 2001 

13. Oral Cancer; The Dentist‘s Role in Diagnosis, Management, Rehabilitation and Prevention 

/RA Ord, RH Blanchaert/ Quintessence Publishing, 2000 

14. Опухоли головы и шеи, 4-е изд. / АИ Пачес. /М. Медицина, 2000 

15. Ādas un mīksto audu ļaundabīgi audzēji: Klīniskā onkoloģija / J. Tārs, D.Baltiľas red./ 

Zvaigzne ABC, 1999 

16. Реконструктивные операции при опухолях головы и шеи. под редю проф. 

Е.Г.Матякина/ Москава, 2009, издательство «Вердана».  

17. Malamed S.F.  Handbook of local anesthesia, 5th ed., Elsevier, Mosby, 2004. 

18.  Sailer H., Pajarola P.F.  Oral surgery for general dentist, Thieme, 1999. 

19. Sobotta atlas of human anatomy: head, neck, upper limb, thorax, abdomen, pelvis, lower 

limb, Muenchen, 2009. 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) _____________________ prof. I. Čēma 
     

(paraksts)
               

( akad.amats, vārds, uzvārds) 
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4.1.13. Doktorantūras studiju  apakšnozares „Teorētiskās medicīnas disciplīnas” programmas 

apraksts 

 

Studiju priekšmeta/apakšnozares nosaukums – Medicīna, teorētiskās medicīnas disciplīnas 

(fiziskā antropoloģija, medicīniskā bioloģija, ģenētika, histoloģija, funkcionālā embrioloģija, 

morfoloģiskās neirozinātnes, fizioloģija, patoloģija, klīniskā bioķīmija, mikrobioloģija, farmakoloģija, 

rehabilitoloģija, sabiedrības veselība, biofizika, medicīniskā biomehānika) 

Studiju priekšmeta/apakšnozares vadītājs - 

profesore Māra Pilmane 

Programmā iesaistītie docētāji: 

Profesors- Jānis Vētra 

profesore- Līga Aberberga-Augškalne, 

profesors- Dainis Balodis 

docents- Ilze Štrumfa 

profesors- Indulis Purviľš 

profesors- Ģirts Briģis 

profesore- Maija Eglīte 

asociētā profesore- Anita Villeruša 

asociētais profesors- Dzintars Mozgis 

profesors- Uldis Teibe 

asociētais profesors- Voldemārs Arnis 

profesore- Iveta Ozolanta 

profesors- Vladimirs Kasjanovs 

asociētais profesors- Antons Skutelis 

profesore- Juta Kroiča 

docente- Ilva Duļevska, 

docente- Dzintra Kaţoka, 

docente- Silvija Umbraško, 

Dr. Hist.- Rita Grāvere 

Docente- Ērika Nagle, 

Docente- Benita Krivicka-Uţkurele, 

asociētā profesore- Valērija Groma, 

Dr.biol.- Andrejs Škesters 

Profesors- Aivars Vētra 

asociētais profesors- Edvīns Miklaševičs 

asociētā profesore- Inese Mihailova 

asociētā profesore- Anita Vētra 

Klausītāji - 

RSU doktoranti, kuri studē Doktora studiju programmā Medicīna 

 

Apjoms – 20 KP 

Programmas mērķis -  

Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, zinātniskam un praktiskam darbam.  



105 
 

Programmas uzdevumi –  

 sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības 

vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju, kā Latvijā tā starptautiskajā apritē 

 sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā 

zinātniskajā tirgū. 

 

Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaľas un attieksmi, kas nodrošinātu viľiem spēju 

sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus attiecīgā specialitātē.  

- Veidot padziļinātu izpratni par: ķermeľa fiziskās attīstības etapiem un likumsakarībām; 

antropoloģisko pētījumu metodiku; populācijas fizisko attīstību raksturojošo normatīvu (standarta) 

izstrādi un to pielietošanu praksē; 

- dot jaunākās atziľas par organisma sistēmu funkcijām, akcentējot  molekulāros aspektus.    

- veidot izpratni par cilvēka funkcionēšanu kā indivīda un vides mijiedarbību un sniegt zināšanas par 

pētniecības metodoloģiskajiem jautājumiem rehabilitoloģijas jomā    

PROGRAMMAS SATURS  
 

TEORĒTISKĀS MEDICĪNAS DISCIPLĪNU DOKTORANTŪRAS PROGRAMMAS 

ATSEVIŠĶIEM KURSIEM 

 

FIZISKĀ ANTROPOLOĢIJA  

Fiziskā antropoloģija kā zinātnes nozare, tās sastāvdaļas, klasifikācija, vēsture, paveiktais Latvijā, 

mijiedarbība ar citām antropoloģijas nozarēm. Fiziskās antropoloģijas pētīšanas metoţu klasifikācija. 

Jēdziens par populāciju, populāciju veidi. Norma, individuālās mainības diapazons un patoloģija. 

Morfoloģisko augšanas procesu rādītāju nozīme bērna fiziskās attīstības novērtēšanā. Bērna fiziskās 

attīstības periodi un rādītāji. Vecāku bioloģiskās pazīmes un ģimenes sociāli ekonomisko apstākļu 

rādītāji. Pētījuma izlases kopuma (grupu) izveide, pētījuma dizains. Regresijas metode, index 

percentile metode. Antropoloģisko datu grafisks attēlojums.  

Martina-Sallera antropometrisko mērījumu metodika. Antropometriskie instrumenti. Somatoskopisko 

metoţu reģistrēšanas metodes. Kompjutertomogrāfijas izmantošana antropometrisko parametru 

noteikšanā. Latvijas skolēnu fiziskās attīstības normatīvi. Antropoloģisko datu statistiskās apstrādes 

metodes.  

Antropometrija kā populācijas sociāli ekonomiskais spogulis. Antropoloģisko rādītāju savstarpējās 

proporcijas, korelācijas. Proporciju tīklgrafiki un morfogrammas. Bioloģiskais, hronoloģiskais un 

morfoloģiskais vecums.  

Dzimumnobriešana, primāro un sekundāro dzimumpazīmju dinamika, sekulārās izmaiľas, tās 

ietekmējošie faktori. Ķermeľa konstitucionālie tipi, to daţādās klasifikācijas, raksturojošās pazīmes, 

korelācija ar veselības stāvokli.  

Bioritmi, to ietekme uz antropoloģiskajiem pētījumiem. 

Fiziskā antropoloģija un stājas pētījumi. Veselības ieradumu novērtēšana ar fiziskās antropoloģijas 

metodēm. Antropometrisko metoţu pielietošana klīniskajā medicīnā.  

Fiziskās antropoloģijas pētījumi personām ar fiziskās un psihiskās attīstības traucējumiem.   
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Antropometriskās pārmaiľas novecošanās procesos. 

Fosilo kaulu pētīšanas un to vecuma noteikšanas metodes.  

Paleopatoloģisko datu izvērtējuma īpatnības. 

Praktiskās nodarbības. 

Ķermeľa gareniskie, apkārt- un šķērsizmēri. Noteikšanas metodes, instrumenti, rezultātu fiksēšana 

anketās.  

Ķermeľa svars, plaušu vitālā kapacitāte, muskuļu spēks. Noteikšanas metodes, instrumenti, rezultātu 

fiksēšana anketās. 

Somatoskopiskās pazīmes, to noteikšana, fiksēšana anketās. Rases, antropoloģiskā tipa piederības 

noteikšana.  

Antropometrisko rezultātu grafiska attēlošana.  

Zemādas tauku krokas biezuma noteikšana 10 ķermeľa vietās, datu apstrāde, informativitātes 

izvērtēšana. Pasīvās ķermeľa masas noteikšana.  

Ķermeľa fizisko attīstību raksturojošie indeksi, proporcijas. Iepriekšējās nodarbībās iegūto rezultātu 

izteikšana indeksos. Ķermeľa konstitucionālā tipa noteikšana.  

Iegūto rezultātu datorizēta apstrāde un grafiskā attēlošana. 

Sociālekonomisko parametru anketēšana.  

Sociālekonomisko parametru datu kopas veidošana, rezultātu apstrāde un analīze. 

Fosilo kaulu vizuālās izpētes metodes. 

Fosilo kaulu mērījumi. 

Fosilo kaulu nesagraujošās pētīšanas metodes.  

Fosilo kaulu sagraujošās pētīšanas metodes.  

MEDICĪNISKĀ BIOLOĢIJA 

Medicīniskā bioloģija - biomedicīnas zinātľu nozare. Medicīniskās bioloģijas disciplīnas. Šūnas 

molekulārā bioloģija. Šūnas funkciju ietekme uz organisma normālu augšanu, attīstību un 

funkcionēšanu. Bioloģiskās membrānas: vielu transports caur plazmatisko membrānu, intracelulārā 

kompartmentalizācija, intracelulārais vezikulārais transports. Vielu transporta molekulārais 

mehānisms.Enerģijas pārvērtības un informācijas plūsma šūnā. Šūnu komunikācijas mehānismi; 

signālu pārneses ceļi, iesaistītie šūnas resursi un struktūras.Šūnas cikls un tā kontroles sistēma. Šūnu 

vairošanās. Šūnu vairošanās kontrole, šūnu augšana, diferencēšanās. Dzimumšūnu veidošanās, 

dzimumšūnu funkcijas, apaugļošanās ģenētiskais aspekts. Evolūcijas bioloģija. Šūnu evolūcija. 

Bioloģiskās evolūcijas galvenie posmi. Cilvēks - ilgstoša evolūcijas procesa rezultāts.Cilvēka 

ģenētiskā konstitūcija. Homo sapiens ģenētiskais polimorfisms. Cilvēka genoma evolūcija. 

Evolucionārā medicīna. Slimību ierosinātāju virulences un rezistences evolūcija.Hronisku slimību 

evolucionārā perspektīva. 

ĢENĒTIKA 
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Klasiskā ģenētika. Pazīmju iedzimšanas galvenās likumsakarības, to izmantošanas iespējas cilvēka 

pazīmju pārmantošanas likumību analīzei. Pazīmju pārmantošanas tipi. Saistīto gēnu pārmantošana, 

gēnu saistības atklāšana un analīze.  

Cilvēka genoma uzbūve. Mutācijas. Mutagēnie faktori. Gēnu mutācijas. Genoma sekvenēšanas 

rezultātu ietekme uz sabiedrību.    Cilvēka patoloģijas molekulārā ģenētika. Mutanto gēnu un genotipu 

frekvences populācijā. 

Cilvēks kā ģenētisko pētījumu objekts. Ģenētiskas patoloģijas klasifikācija, bieţums. Monogēnā 

patoloģija. Slimību ģenētiskā heterogenitāte un klīniskais polimorfisms.  Nukleotīdu amplifikācijas 

slimības. Genoma imprintings. Uniparentālā disomija. Imprintinga slimības. Hemoglobinopātijas. 

Ģenētisko bojājumu reparācija. Reparācijas slimības. Iedzimtas anomālijas, to ģenētika. 

Teratoģenēze, teratogēnie faktori. Imunoģenētika. Imūnās sistēmas bieţāk sastopamās ģenētiskās 

slimības. Asins grupu ģenētika. Bioķīmiskā ģenētika. Bieţākie metabolisma ģenētiskie defekti. 

Medicīniskā citoģenētika. Autosomālās slimības. Dzimumhromosomu patoloģija. 

Dzimumdiferenciācijas ģenētiskā patoloģija.  

Mitohondriālās slimības. Multifaktoriālā patoloģijas. Diabēts. Sirds - asinsvadu slimības. 

Kanceroģenētika. Iedzimta predisponētiba audzējiem, tās skrīnings.  Farmakoģenētika. 

Ģenētiskās patoloģijas postnatālās diagnostikas principi. Pirmsimplantācijas, prenatālā un preklīniskā 

ģenētiskās patoloģijas diagnostika. Heterozigotu atklāšana. Masveida diagnostika (skrīnings). Tiešā 

un netiešā DNS diagnostika. Ģenētiskās patoloģijas terapija. Gēnu terapijas iespējas. Ģenētiskās 

patoloģijas profilakse populācijās un ģimenēs. Medicīniski ģenētiskā konsultēšana, tās indikācijas, 

principi. Cilvēka un medicīniskās ģenētikas ētiskās problēmas. 

FIZIOLOĢIJA  

Homeostātiskie mehānismi un šūnu komunikāciju veidi. Homeostātiskās kontroles un vadības sistēmu 

vispārējs raksturojums. Līdzsvara koncepcija un ķīmiskā homeostāze. Homeostātisko sistēmu 

komponentes. Informācijas nesējs. Informatīvo signālu pārsūtīšana. Ķīmiskās signālu sistēmas. 

Fizioloģisko sistēmu drošums un organisma reaktivitāte. 

Organisma skābekļa transportsistēmas servisa funkcijas. Sistēmiskās hemodinamikas galveno 

parametru attiecības(sistēmiskais arteriālais spiediens, asinsvadu perifērā pretestība, sirds izgrūzto 

asiľu daudzums, sirds darbs, venozā pieplūde sirdij un centrālais venozais spiediens, cirkulējošais 

asiľu daudzums). Elektromehāniskā saslēdze sirdī. Sirds sūkľa funkcijas regulācijas veida ietekme uz 

asinsplūsmu. Asinsvadu tonusa regulācija (farmakomehāniskais un elektromehāniskais sajūgs, 

endotēlija vasomotorās ietekmes). Saspēle starp sistēmiskajiem un reģionālajiem faktoriem asinsritē. 

Elpošanas un asinsrites sistēmas neirohumorālā regulācija. Plaušu komplianse, ventilācijas 

efektivitāte, elpošanas muskuļi un elpošanas regulācija. Elpošanas ieguldījums skābju-sārmu līdzsvara 

regulācijā. Elpošanas sistēmas koordinētās atbildes reakcijas saistībā ar daţādiem faktoriem.   

Organisma augšana un attīstība. Cilvēka ontogenēzes likumsakarības. Viscerālo funkciju nobriešana. 

CNS attīstība. Novecošanās. Fizioloģisko sistēmu funkcionālās izmaiľas novecojot. Faktori, kas 

pagarina darbīgo indivīda dzīvi. Valeoloģija – zinātne par veselīgu dzīves veidu. Veselīga dzīves 

veida fizioloģiskie pamati un diagnostikas fizioloģikie aspekti. Muskuļdarbības fizioloģija. Skābekļa 

patēriľš fiziskā slodzē. Veģetatīvās un servisa funkcijas. Fizisko vingrinājumu devas efekts. Treniľa 

īpatnības saistībā ar vecumu un dzimumu. 

Neironu un neiroglijas mijiedarbība. Informācijas pārvade ķīmiskajās sinapsēs. Kalcija homeostāzes 

regulācija neironā. Jonu kanāli, kanālu atvēršanās-aizvēršanās kinētika un selektivitāte. Nervu 

sistēmas sinaptiskais plastiskums, elektrouzbudināmās membrānas plastiskums, neironu sakaru 
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organizatoriskā plastiskums. Plastiskums nervu sistēmā pēc bojājuma. Reģenerācija nervu sistēmā un 

tās aizkavēšanas faktori. Pieeja pamudinātai, piespiestai (izraisītai) reģenerācijai CNS. 

Sāpes, to veidi. Sāpes kā nespecifiska jušana. Sāpju sensori-diskriminatīvā un afektīvi-kognitīvā 

komponenetes. Nociceptīivie mehānismi, to integrācija visos neirālās ass līmeľos. Sensorās šķiedras 

un vadītājceļi nocicepcijai. Sāpju descendējošās regulatorās ietekmes.  

PATOLOĢIJA  

Vispārējā nozoloģija. Tipveida patoloģiskie procesi. Mācība par etioloģiju, patoģenēzi. Mācība par 

slimību. Centrālās, perifērās asinsrites un mikrocirkulācijas traucējumi. Hipoksija. Šūnas funkciju 

traucējumi. Iekaisums. Infekciju slimību morfoloģisks raksturojums. Termoregulācijas patoloģiskā 

fizioloģija. Drudzis, etioloģija, patoģenēze. Šoks, etioloģija, patoģenēze, klasifikācijas principi. Šoka 

veidi. Dabīgā un priekšlaicīgā nāve. Miršanas etapi. Terminālie stāvokļi, patoģenēze. Post-

reanimācijas slimība. Spriedze, veidi, klīniskā triāde. Spriedzes pamatstadijas, patoģenēze. Ūdens un 

elektrolītu maiľas traucējumi. Izo-, hiper- un hipoosmolārā hipo- un hiperhidratācija. Tūskas. Acidoze 

un alkaloze, veidi, kompensācijas pakāpes. Urīna filtrācijas, reabsorbcijas un sekrēcijas traucējumi. 

Nieru koncentrācijas un dilūcijas traucējumi. Nefropātijas.   Nieru mazspēja. Urēmija. Olbaltumvielu  

maiľas  traucējumi. Ogļhidrātu    maiľas traucējumi. Hiperglikēmija. Glikozūrija. Hipoglikēmija. 

Cukura diabēta etioloģija un patoģenēze. Tauku maiľas traucējumi. Aknu funkciju traucējumi, 

etioloģija, patoģenēze. Dzelte, veidi, patoģenēze. Aknu mazspēja. Aknu komas attīstība. Gremošanas 

orgānu sistēmas pamatfunkciju traucējumi. Asins sistēmas funkciju traucējumi. Anēmijas, 

klasifikācijas principi. Leikocītu sistēmas funkciju traucējumi. Asinsreces sistēmas traucējumi. 

Hemorāģiskās diatēzes, to pamatveidi. Hiperkoagulācija, priekštromboze un tromboze. DIK sindroms. 

Asinsrites mazspēja. Elpošanas orgānu sistēmas funkciju traucējumi. Elpošanas orgānu sistēmas 

mazspēja. Endokrīno traucējumu etioloģija un patoģenēze. Nervu sistēmas darbības traucējumi. 

Diagnostiskā patoloģija. Laboratorijas darba organizācija un aparatūra. Izmeklējamā audu materiāla 

raksturojums. Izmeklējumu protokoli. Materiāla iegūšana, fiksācija, uzglabāšana, transports, apstrāde. 

Makroskopiskais apraksts. Audu dehidratācijas process. Mikrotomija. Rutīnas audu diagnostiskā 

materiāla informativitāte, tās nozīme zinātnisko pētījumos. Zinātniski ierobeţojumi un juridiski 

priekšnoteikumi miruša cilvēka audu un orgānu izmantošanai pētniecībā. 

Audu krāsošanas metodes mikroskopiskai izmeklēšanai. Histoķīmiskas izmeklēšanas metodes 

daţādām orgānu sistēmām un audiem. Saistaudu šķiedru, muskuļaudu pierādīšanas un diferenciācijas 

metodes, iegūstamie rezultāti. Minerālu pierādīšanas metodes. Tauku un glikogēna krāsošanas 

metodes. Baktēriju krāsošana histoloģiskos preparātos. Polarizācijas mikroskopija. Morfometrija un 

datormorfometrija. Attēlu ieguves un apstrādes programmatūra. 

Imūnhistoķīmija. Tās darbības pamatprincipi, izmantojamie reaktīvi.      Imūnhistoķīmisku 

izmeklējumu pielietošana onkoloģijā, hematoloģijā.     Fluorescences imūnhistoķīmija. 

Imūnhistoķīmisko izmeklējumu klīniskā nozīme. Diagnostiskā molekulārā patoloģija. In situ 

hibridizācija. Plūsmas citometrijas metode.  

Patoloģisku procesu morfoloģisks raksturojums: kanceroģenēze, audzēju diagnostika un morfoloģiska 

izmeklēšana, iekaisīgu procesu patoloģija. Morfoloģiskās izmaiľas kardiovaskulāru slimību gadījumā. 

Elpošanas sistēmas orgānu slimību morfoloģiskās izpausmes. Gastrointestinālās sistēmas slimību 

izpausmes audos. Transplantācijas patoloģija. Nieru slimību patoloģija. Izmaiľas audos aknu slimību 

gadījumā. Centrālās nervu sistēmas audu izmaiľas slimību gadījumā. Reproduktīvo orgānu slimību 

atainojums audos. 

 



109 
 

HISTOLOĢIJA 

Histoloģijā izmantojamās pētīšanas metodes  

I Mikroskopiskā analīze. 

Histoloģisko pētīšanas metoţu vēsturiskie un mūsdienu aspekti. Gaismas mikroskopija. 

Tumšā lauka mikroskopija. Fāzu kontrasta mikroskopija. Interferences mikroskopija. 

Polarizējošā mikroskopija. Fluorescences mikroskopija. Ultraviolēto staru 

mikroskopija. Elektronmikroskopija. Skanējošā elektronmikroskopija. Rentgenstaru 

difrakcija. Konfokālā mikroskopija. In situ hibridizācija. Lāzerstaru izmantošana 

histoloģisko preparāu pagatavošanai. 

II Dzīvu šūnu un audu pētīšanas metodes 

Šūnu pētīšana dzīvā organismā. Audu kultūras. Eksperimentēšana ar dzīvām šūnām. 

III Šūnu atdalīšanas metodes. 

IV Nedzīvu audu preparēšana un pētīšana. 

Audu sagatavošana gaismas mikroskopijai. Audu sagatavošana elektronmikroskopijai. 

V Histoķīmiskās metodes 

Acidofīlija un bazofīlija. Metahromazija. Aldehīdu grupas noteikšanas metodes. Tauku 

histoķīmiskā demonstrācija. Enzīmu histoķīmiskā demonstrācija. Imūnhistoķīmiskās 

metodes. Autoradiogrāfija. Imūnradiohistoķīmija. 

VI Audu histoloģisko preparātu un mikrofotogrāfiju interpretācijas problēmas. 

Citoloģija 

Citoplazmas, organoīdu un kodola savstarpējā inhibitorā un inducējošā ietekme.  Morfofunkcionāli 

aktīvas un neaktīvas šūnas. Pielāgošanās un kompensāciju reakciju morfofunkcionālie aspekti. 

Dalīšanās veidi un to bioloģiskā jēga. 

Vispārējā un speciālā histoloģija 

Šūnu diferenciācijas pamatu mūsdienīga izpratne,  noteicošie faktori. 

Epitēlijaudu morfofunkcionālā plasticitāte. Jēdziens par epiēlijaudu robeţstāvokļiem (metaplazija). 

Saistaudi: mūsdienīgie ekstracelulārie komponenti, to mojiedarbība ar saistaudu un asins šūnām, 

histofizioloģija. Saistaudu pamatvielas un šķiedru struktūru pārmaiľas pielāgošanās un kompensāciju 

reakcijās. Taukaudi, taukaudu augšanas veidu nozīme cilvēka organisma konstitucionālā tipa 

veidošanā un pārveidošanā. 

Asinis: jaunie priekšstati par cilmes šūnām, asinsrades šūnu rindu diferencēšanās, to ietekmējošie 

faktori. Apstākļi, kas nosaka embrionālā laika hemopoēzes atjaunošanos postnatālā periodā un pēdējās 

morfofunkcionālais raksturojums. Asins un saistaudu šūnu kopējais un atšķirīgais. Kaula smadzenes 

un to iztriepju interpretācija. 

Balstaudi. Kopīgais un atšķirīgais daţādu balstaudu veidiem. Daţādu balstaudu augšanas veidu 

bioloģiskā jēga un norises laiks. Balstaudu pārstādīšanas morfofunkcionālie aspekti. Balstaudu 

veidošanās atipiskās vietās mūsdienīga izpratne. Balstaudu un endokrīnās sistēmas savstarpējā 

korelācija. Locītavas: morfofunkcionālās adaptācijas un kompensācijas mehānismi. 

Muskuļaudi: to izcelsme un ar to saistītās struktūras īpatnības daţādās ķermeľa vietās. Saistproteīnu 

nozīme muskulatūras patoloģiju izveidē. Mūsdienīga muskuļaudu biopsiju interpretācija.  

Nervaudi, to morfofunkcionālā plasticitāte. Daţādā nervu sistēmas klasifikācijas 

morfofunkcionālā interpretācija. Nervaudu reģenerācija un strukturālās adaptācijas 

reakcijas PNS un CNS. 

Cirkulatorā sistēma. Asinsvadu uzbūvi mainošie faktori. Histofizioloģija. Sirds. Limfatiskā 

sistēma. Cirkulatorās sistēmas histoģenēze un vecuma pārmaiľas. 
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Limfoīdie orgāni: adaptācija, involūcija, histofizioloģija. Ar epitēliju saistītie limfoīdie audi un 

mandeles. Humorālās un šūnu imunitātes morfofunkcionālā plasticitāte. 

Āda kā orgāns. Epiderma. Derma. Ādas derivātu morfofunkcionālās pārmaiľas adaptējoties, 

reģenerējot un novecojot. 

Gremošanas sistēmas struktūru salīdzinošie aspekti zīdītājiem. Gastroenteropankreatiskā endokrīnā 

sistēma. Gremošanas sistēmas apasiľošanas, inervācijas un limfatiskās cirkulācijas nozīme veselas 

struktūras izveidē un regulācijā. M šūnas. Zarnu trakta difūzā neiroendokrīnā sistēma. Ar gremošanas 

sistēmu saistītie dziedzeri: izpratne par to morfofunkcionālp plasticitāti. 

Elpošanas sistēmas daţādu struktūru un līmeľu morfofunkcionālās pārmaiľas. 

Urīnizvadsistēmas daţādu struktūru un līmeľu morfofunkcionālās pārmaiľas. 

Izpratne par centrālo un perifēro endokrīnās sistēmas daļu un orgāniem. Difūzā neiroendokrīnā 

sistēma (DNES): vēsturiskie aspekti, vispārējais raksturojums, galvenās neiropeptīdu un biogēno 

amīnu grupas, neirogēnais iekaisums. Endokrīnās sistēmas un DNES kopējā un atšķirīgā histoģenēze. 

Dzimumsistēma. Sievietes un vīrieša dzimumsistēmu sistēmas daţādu struktūru un līmeľu 

morfofunkcionālās pārmaiľas. 

Centrālā nervu sistēma: muguras smadzenes. Galvas smadzeneľu garoza un tās atšķirības daţādos 

rajonos. Smadzenītes. Smadzeľu apvalki. CNS histoģenēze. 

Acs vispārējo un specializēto struktūru morfofunkcionālās pārmaiľas robeţstāvokļos. 

Auss struktūru morfofunkcionālās pārmaiľas robeţstāvokļos. 

Jēdziens par funkcionālo un salīdzinošo histoloģiju. 

 

FUNKCIONĀLĀ EMBRIOLOĢIJA 

Embrioloģija un teratoloģija. Galvenie termini. Vēsturiskie aspekti, saturs un uzdevumi. 

Eksperimentālā embrioloģija. Funkcionālā embrioloģija. Intrauterīnās attīstības periodi. 

Gametoģenēze. Dzimumšūnas. Apaugļošanās. Drostalošanās. Implantācija. Riska faktori, kas iespaido 

agrīno embrioģenēzi. Saikne ar ģenētiku. Cilmes šūnas. Veidi, pielietojums, perspektīvie izpētes 

virzieni. 

Divlapu dīgļa attīstība. Ārpusdīgļa struktūru attīstība. Gastrulācija un neirulācija. Trīslapu dīgļa 

attīstība. Dīgļa liekšanās. Ķermeľa dobuma veidošanās. Riska periodi. Morfofunkcionālie histoģenēzi 

ietekmējošie ģenētiskie faktori. 

Placenta. Augļa plēves. Nabas saite. Riska faktori. Gēnu regulācija. 

Indukcija, augšana, diferenciācija. Trīs dīgļlapu tālāka attīstība. Embrioģenēzi regulējošie faktori. 

Ķermeľa ārējo formu veidošanās. Ass skeleta, ekstremitāšu attīstība. Muskuļaudu attīstība. Riska 

periodi skeleta un muskuļaudu attīstībai. Augšanas faktori un abu sistēmu attīstību inhibējošie faktori. 

Kardiovaskulārās sistēmas attīstība. Limfatiskās sistēmas attīstība. Embrionālā asinsrade un imūnās 

sistēmas attīstība. Riska periodi. Riska faktori. Funkcionālā asinsrades un imūnās sistēmas histoģenēzi 

un organoģenēzi regulējošie faktori. 

Urogenitālās sistēmas attīstība. Riska periodi un riska faktori. Urogenitālās sistēmas histoģenēzi un 

organoģenēzi regulējošie faktori. 
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Ādas, tās derivātu attīstība. Endokrīnās sistēmas attīstība. Difūzās neiroendokrīnās sistēmas attīstība 

un loma citu sistēmu attīstībā. Riska periodi un riska faktori. Ādas un endokrīnās sistēmas histoģenēzi 

un organoģenēzi regulējošie faktori. 

Sejas, kakla attīstība. Mutes dobuma, mēles attīstība. Riska periodi un riska faktori. Sejas, mutes 

dobuma un kakla histoģenēzi un organoģenēzi regulējošie faktori. 

Gremošanas un elpošanas sistēmas attīstība. Riska periodi un riska faktori. Sistēmu histoģenēzi un 

organoģenēzi regulējošie faktori. 

CNS un PNS attīstība. Riska periodi un riska faktori. CNS un PNS histoģenēzi un organoģenēzi 

regulējošie faktori.  

Acs un auss attīstība. Riska periodi un riska faktori. Maľu orgānu histoģenēzi un organoģenēzi 

regulējošie faktori. 

Morfoloģiskās neirozinātnes 

Morfofunkcionālā CNS anatomija.  

Neirona bioloģija. 

Tauste: perifērie un centrālie mehānismi. 

Kustība: muskulis, motoneironais pols, spinālā integrācija, smadzeľu strumbra, smadzeľu un 

smadzenīšu garozas un centru kontrole.  

Redze: morfofunkcionālais nodrošinājums un tā centrālā regulācija. 

Dzirde: morfofunkcionālais nodrošinājums un tā centrālā regulācija. 

Oţa un garša: morfofunkcionālais nodrošinājums un tā centrālā regulācija. 

Domu un afektīvie traucējumi: morfofunkcionālais nodrošinājums un to centrālā regulācija. Sāpes. 

PNS un CNS attīstība. 

Klīniskā bioķīmija  

Pārskats par oksidatīvo stresu. Enzimātiskā antioksidatīvā aizsardzība. Antioksidanti kā 

oksidatīvā stresa biomarķieri. Antioksidantu un prooksidantu bioķīmija. Lipīdu peroksidācijas 

procesi (LPO). LPO laikā radušies starpprodukti kā LPO metabolisma marķieri. Pārskats par 

proteīnu oksidatīvo modificēšanu (degradācija). DNS oksidēšana, antioksidantu efekti un DNS 

reparācijas iespējas. Slāpekļa aktīvās formas, to dalība norisēs organismā (tai skaitā regulācijā). 

Vitamīni un mikroelementi kā antioksidanti un/vai brīvo radikāļu “pārķērāji” un/vai 

antioksidatīvo sistēmu „būvelementi”. Oksidatīvā stresa un antioksidatīvā statusa izmaiľas 

atsevišķu onkoloģisko, kardio – vaskulāro, iekaisuma, infekciju un citu slimību gadījumos, kā arī 

pacientiem ar post-Černobiļas (post-radiācijas) sindromu. 

Mikrobioloģija 

Baktēriju un sēnīšu morfoloģija un fizioloģija. Baktēriju galvenās pamatformas, šūnas apvalka 

uzbūve, endosporas, flagellas, pili. Baktēriju metabolisma principi. Fizikālie, ķīmiskie un bioloģiskie 

faktori kuri ietekmē mikroorganismus. Sēnīšu klasifikācija, uzbūve, vairošanās veidi. 

Baktēriju un sēnīšu galvenie patogenitātes faktori un to loma infekcijas procesa attīstībā. 

Mikroorganismu virulence un patogenitāte. Adhēzijas, invāzijas, evāzijas faktori. Ekso- un 

endotoksīni. Baktēriju un sēnīšu ierosināto infekciju patoģenēze, tās mehānismi. 
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Cilvēka imūnās sistēma – nespecifiskie un specifiskie organisma aizsargfaktori, kuri darbojas pret 

baktēriju un sēnīšu infekciju. Fagocitoze, tās mehānismi. Komplementa sistēma, tās aktivēšanas un 

darbības mehānismi. Antivielas – to struktūra (primārā un sekundārā) un funkcijas. Imūnglobulīnu 

klases. Antigēni, to klasifikācija, raksturojums. MHC sistēma, tās nozīme imūnajā atbildē. 

Imūnkompetentās šūnas, to diferenciācija, marķieri, receptori, producētie citokīni, to loma imūnajā 

atbildē. 

Imūnā patoloģija – imūnie deficīti un alerģija, to klasifikācija un mehānismi. 

Baktēriju un sēnīšu infekciju mikrobioloģiskās diagnostikas metodes – materiāla pareiza paľemšana, 

transportēšana, mikroskopiskā diagnostika, tīrkultūras izdalīšana. Seroloģiskās diagnostikas metodes. 

Diagnostikā izmantojamās molekulārās bioloģijas metodes. 

Vīrusu morfoloģija, klasifikācija, īpašības, replikācijas principi. Vīrusa un šūnas mijiedarbība. 

Pretvīrusu imunitātes īpatnības. Nespecifiskā pretvīrusu aizsardzība, interferoni, to induktori, veidi, 

darbības mehānismi. Specifiskā humorālā un celulārā pretvīrusu imunitāte. 

Vīrusu ierosinātās infekcijas un diagnostikas metodes. Vīrusu kultivēšanas principi (vistas embrijs, 

šūnu kultūras, laboratorijas dzīvnieki). Vīrusu identifikācijas metodes. 

Farmakoloģija 

Farmakoloģijas attīstība, vēsture, problēmas. Vispārīgā farmakoloģija, farmakokinētika (zāļu līdzekļu 

iekļūšana, izplatīšanās un izvietošanās organismā, zāļu līdzekļu pārveidošanās un izdalīšanās no 

organisma) un farmakodinamika (zāļu līdzekļu darbības pamatprincipi, farmakoloģiskie efekti un 

darbības mehānismi, neirālā un humorālā transmisija; farmakoloģiskās darbības atkarība no zāļu 

līdzekļu īpašībām un to lietošanas veida; izmaiľas zāļu līdzekļu atkārtotas lietošanas gadījumā; zāļu 

līdzekļu kombinētā darbība; zāļu līdzekļu blakusdarbība un toksiskā darbība). Farmakokinētika un 

farmakodinamika īpašās pacientu populācijās, blakusparādības. Zāļu līdzekļu darbības atkarība no 

cilvēka organisma īpatnībām: zāļu lietošanas īpatnības pediatrijā (farmakodinamikas īpatnības, 

farmakokinētika, zāļu ievadīšana un uzsūkšanās, zāļu izplatība, metabolie traucējumi, eliminācijas 

īpatnības, zāļu lietošana zīdaiľiem); zāļu lietošanas īpatnības geriatrijā (farmakodinamikas īpatnības, 

farmakokinētika, zāļu ievadīšana un uzsūkšanās, zāļu izplatība, metabolie traucējumi, eliminācijas 

īpatnības); zāļu lietošana grūtniecības un zīdīšanas periodā; zāļu farmakokinētikas un 

farmakodinamikas īpatnības konkrētā patoloģiskā procesā. Farmakoģenētika, hronofarmakoloģija. 

Farmakoekonomikas pamatprincipi, farmaceitisko zāļu formu daudzveidība un to farmakokinētiskās 

un farmakodinamiskās atšķirībās, zāļu biotransformācija. Racionālas farmakoterapijas pamatprincipi. 

Pirmās izvēles medikamenti, zāļu risku/ieguvumu attiecību izvērtēšana, efektivitātes monitorings.  

Medikamentu mijiedarbība (vēlamā un nevēlamā mijiedarbība; mijiedarbības galvenie mehānismi; 

zāļu mijiedarbības ietekme uz to lietošanu; toksiskā zāļu mijiedarbība; ietekme uz organisma 

funkcijām un medikamentu efektivitāti).  

Medikamentu izvēle ikdienas praksē, maiľu un dozēšanas principi, zāļu izvēles pamatprincipi.  

Zāļu izrakstīšanas praktiskie aspekti, ievads vispārīgajā receptūrā, e-recepte.  

Jaunu zāļu ieguves etapi un zāļu ieviešana klīniskajā praksē (laba klīniskā prakse).  

Informācija par zālēm (reģistrācijas dokumentācija; zāļu apraksts; lietošanas instrukcija; iepakojums). 
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Medikamentu indikācijas, pareizās ārstēšanas izvēle, ārstēšanas reţīms, blakusparādības. Bieţāk 

lietoto medikamentu grupas, to darbības mehānismi un ietekme uz slimības procesiem.  

Zāļu receptori, farmakokinētika, farmakodinamika, dozēšanas principi, zāļu darbības ilgums un 

ārstēšanas kurss. 

Līdzekļi, kas ietekmē perifēro (autonomo) nervu sistēmu. Aferento ceļu farmakoloģija. Histamīns un 

antihistamīna līdzekļi. Vietējās anestēzijas līdzekļi. 

Eferento ceļu farmakoloģija. Holinoerģiskie līdzekļi. Holīnpozitīvie līdzekļi. M un N 

holinomimētiskie līdzekļi. Antiholīnesterāzes. Holinonegatīvie līdzekļi. M un N holinoblokatori. 

Atropīns. Ganglioblokatori un miorelaksanti. Adrenerģiskie līdzekļi. Adrenopozitīvie un 

adrenonegatīvie līdzekļi.  un  adrenomimētiskās un adrenobloķējošās vielas. Simpatomimētiskās un 

simpatolītiskās vielas.  

Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija. Narkozes, miega, pretepilepsijas un pretparkinsonisma 

līdzekļi. Alkohols. Pretsāpju līdzekļi: paracetamols, aspirīns, 

opioīdie pretsāpju jeb opioīdie analgētiskie līdzekļi un to antagonisti. Morfīns. Līdzekļi migrēnas 

ārstēšanai. 

Psihotropie līdzekļi: antipsihotiskie līdzekļi,  trankvilizatori, antidepresanti, psihostimulatori; 

normotīmiskie līdzekļi, nootropie līdzekļi, psihotomimētiskās jeb halucinogēnās vielas. Līdzekļi 

Alcheimera slimības un vaskulārās dēmences ārstēšanai. 

Analeptiskie un miotonolītiskie līdzekļi.  

Audu metabolisma farmakoloģija. Metabolitropie līdzekļi: sārmu un sārmzemju metālu sāļu preparāti; 

 nemetālu savienojumu preparāti; mikroelementu preparāti; skābju un sārmu preparāti; asins 

plazmas aizvietotājlīdzekļi; cukuri un citi saldinātāji; vitamīnu preparāti; zāļu līdzekļi, kas ietekmē 

asinsradi (eritropoēzi ietekmējošie līdzekļi, leikopoēzi ietekmējošie līdzekļi), līdzekļi, kas ietekmē 

asins recēšanas un pretrecēšanas sistēmu: līdzekļi tromboţu ārstēšanai un profilaksei (antiagreganti un 

antikoagulanti, trombolītiskie līdzekļi, fibrinogēnu šķeļošie enzīmi), līdzekļi asiľošanas apturēšanai 

(līdzekļi, kas paaugstina asins recēšanas spējas, antifibrinolītiskie līdzekļi, hemostatiskie līdzekļi). 

Imūnos procesus ietekmējošie līdzekļi (imūnsupresori, imūnstimulatori). Enzīmi, enzīmu preparāti un 

antienzīmi. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi. Pretaterosklerozes un pretpodagras līdzekļi. 

Antiblastomatozie un imunitāti ietekmējošie līdzekļi. Prostaglandīni. Bioloģiskie medikamenti. 

Endokrīno sistēmu ietekmējošie farmakoloģiskie līdzekļi: hipofīzes hormoni, to preparāti un 

antihormoni (adenohipofīzes hormoni, to preparāti un antihormoni, neirohipofīzes hormoni un to 

preparāti); aizkuľģa dziedzera hormoni (insulīns), to preparāti un perorālie hipoglikemizējošie 

līdzekļi; vairogdziedzera hormoni, to preparāti un antitireoīdie līdzekļi; epitēlijķermenīšu 

hormonpreparāts; vitamīna D derivāti; osteoporozes ārstēšanā izmantojamie līdzekļi (bisfosfonāti, 

parathormona agonisti, stroncija ranelāts, kalcija un vitamīna D3 preparāti); dzimumhormoni, to 

preparāti, sintētiskie analogi un antihormoni (estrogēnie hormoni un to preparāti un antiestrogēnie 

līdzekļi, gestagēnie hormonpreparāti un antigestagēnie līdzekļi, perorālie kontraceptīvie līdzekļi, 

vīriešu dzimumhormoni un to preparāti, antiandrogēnie līdzekļi); anaboliskie steroīdie līdzekļi; 

virsnieru garozas hormoni, to preparāti, sintētiskie analogi un hormonu sintēzes inhibitori 

(minerālkortikoīdi, to preparāti un antagonisti, glikokortikoīdi, to preparāti un izdales stimulatori, 

virsnieru garozas hormonu sintēzes inhibitori). 

Dzemdniecībā un ginekoloģijā izmantojamie zāļu līdzekļi:  uterotoniskie līdzekļi (oksitocīns, 

ergometrīns, prostoglandīni E1 un E2); uterolītiskie līdzekļi (kalcija kanālu blokatori (nifedipīns), 
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beta-adrenomimētiķi, MgSO4, prostoglandīnu inhibitori, oksitocīna receptoru antagonisti (atosibāns); 

cervikolītiskie līdzekļi; ―medicīniskais aborts‖. 

Līdzekļi sirds un  asinsvadu sistēmas slimību ārstēšanai: neirotropie antihipertensīvie līdzekļi, 

diurētiskie līdzekļi, kalcija antagonisti, līdzekļi, kas samazina renīna-AT-aldosterona sistēmas 

aktivitāti, tiešas darbības arteriālie un venozie vazodilatatori, spazmolītiskie līdzekļi, nitrāti, 

hipertensīvie līdzekļi, līdzekļi, kas uzlabo audu apasiľošanu, asins mikrocirkulāciju, angioprotektori, 

kardioprotektori, flebotropie līdzekļi, kardiotoniskie līdzekļi, antiaritmiskie līdzekļi, antiagreganti, 

antikoagulanti. 

Zāļu līdzekļi, kuri ietekmē respiratoro sistēmu: elpošanas stimulatori, pretklepus līdzekļi, 

atkrēpošanas līdzekļi, bronholītiskie līdzekļi, pretalerģijas un pretiekaisuma līdzekļi (glikokortikoīdi, 

antihistamīnie līdzekļi, antileikotriēni), pretiesnu līdzekļi, pretmikrobu līdzekļi. 

Zāļu līdzekļi, kuri ietekmē gastrointestinālo sistēmu: apetīti ietekmējošie līdzekļi, salivotropie 

līdzekļi, ezofagokinetotropie līdzekļi, gastrosekretotropie līdzekļi, antacīdie līdzekļi, gastroprotektori, 

antibakteriālie līdzekļi, gastrokinetotropie līdzekļi, vemšanas un pretvemšanas līdzekļi, hole un 

hepatotropie līdzekļi, pankreatotropie līdzekļi, enterotropie līdzekļi. 

Pretinfekciju un pretparazītu līdzekļi, to farmakoloģija un lietošana. Prettārpu līdzekļi, pretprotozoju 

līdzekļi, pretektoparazītu līdzekļi. Lokāli un sistēmiski lietojamie antibakteriālie līdzekļi, pretsēnīšu 

līdzekļi, pretvīrusu līdzekļi. Prettuberkulozes un pretlepras līdzekļi. 

Antibakteriālie līdzekļi: antispetiskie līdzekļi; 5-nitroimidazola atvasinājumi; antibiotiskie līdzekļi; 

sintētiskie antibakteriālie līdzekļi (sulfanilamīdi, hinoloni, nitrofurāna atvasinājumi).Oriģinālpreparāti 

un ģenēriskie medikamenti. Farmakoepidemioloģijas un farmakoekonomikas pamatprincipi, 

farmakovigilance. Kompensējamo zāļu saraksta sagatavošanas principi. Vispiemērotāko medikamentu 

nozīmēšana konkrētam pacientam individualizētā dozēšanas shēmā par samērojamām izmaksām un 

ārstēšanas risku un ieguvumu izvērtēšana. Zāļlīdzekļi un sabiedrība. 

 Rehabilitoloģija 

Komandas darba rehabilitācijā padziļināta apmācība 

Pacientu aprūpes komanda : organizācija; komandas attīstība; konflikti; 

vadība (līderis); komandas sapulču organizēšana un vadīšana; 

komunikācija; profesionālās lomas komandā. 

Ārstēšanas stratēģija hronisku stāvokļu (slimību) gadījumā. 

Ētiskie jautājumi medicīniskajā rehabilitācijā 

Vēsturiskā attīstība. 

Ar rehabilitāciju saistītie pacientu aprūpes jautājumi: medicīnisko un rehabilitācijas mērķu 

salāgošana; pacientu atlase;profesionāļa un klienta sadarbība, konflikti un lojalitāte; profesionāļa un 

komandas jautājumi; morālās problēmas; ārstēšanas termiľi; 

ģimenes locekļi. 

Rehabilitācijas politika: resursi; publiskā politika; pedagoģiskie jautājumi. 
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Rehabilitācijas starptautiskie jautājumi (daţādu valstu prakse, starptautiskās organizācijas, 

organizācija ES) 

Starptautiskā funkcionālo spēju klasifikācija un klīniskais novērtējums 

Starptautiskā neveselības, nespējas un nevarības klasifikācija – vēsture un izmantošana. 

Starptautiskā funkcionālo spēju klasifikācija: ideoloģija; struktūra; izmantošana. 

Klīniskā funkcionālo spēju novērtēšana kā centrālais rehabilitācijas procesa jautājums. 

Mērījumu principi un izmantošana rehabilitācijā  

Psihometriskie parametri. Novērtēšana, testēšanas un interpretācijas principi. 

Galvenie mērījumu instrumenti rehabilitācijā. Rehabilitācijas rezultāti – noteikšana un interpretācija. 

Rehabilitācijas mērījumu datu bāzes. 

Zinātniskie pētījumi rehabilitācijā un pētījumu līmeľi 

Administrēšana un menedţments rehabilitācijā (motivācija, līderis, organizācija, akreditācija, 

finanses) 

Biomedicīniskā un biopsihosociālā pieeja ārstniecībā, cilvēka funkcionēšana kā indivīda un vides 

(fiziskās un sociālās) mijiedarbības rezultāts, Starptautiskā slimību klasifikācija (SSK-10), slimību 

sekas un Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija (SFK), funkcionēšanas kategorijas- ķermeľa un 

ķermeľa daļu, aktivitāšu un līdzdalības līmenī un personālie un vides kontekstuālie faktori, 

funkcionēšanas ierobeţojumi, funkcionēšanas ierobeţojumu novērtēšanas instrumenti un to izteikšana 

funkcionēšanas kategorijās; 

Rehabilitācijas procesa sociālimedicīniskie un izglītības aspekti, rehabilitoloģija kā ārstniecības 

nozare, rehabilitoloģijas multiprofesionālais raksturs, pacientu atlases rehabilitācijas ilgtermiľa un 

īstermiľa mērķi, individuālie rehabilitācijas plāni, rehabilitācijas procesa pēctecības nodrošināšana un 

vēlīno rezultātu kontrole; 

Rehabilitoloģijas ārstnieciskās un sociālās tehnoloģijas, monoprofesionāla un multiprofesionāla 

rehabilitācijas procesa organizēšana, komandas darbs rehabilitoiloģiā, ārstniecisko, sociālo un 

vispārējas izglītības dienestu sadarbība rehabilitācijas procesā 

Pētniecības metodoloģija rehabilitoloģijā, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes.  

Svarīgākie pētniecības virzieni rehabilitācija 

Sabiedrības veselība  

Veselības un sabiedrības veselības konceptuālie, filosofiskie un vēsturiskie jautājumi. 

Veselības antropoloģiskā, sociāli kulturālā un biomedicīniskā koncepcija. Veselības pozitīvisma 

filozofija. Veselības un sabiedrības veselības jēdziena vēsturiskā evolūcija. Veselība un sabiedrības 

vērtības. Valsts un veselība: sabiedrības veselības izpratne daţādās valstīs, kopienās un kultūrās. 

Sabiedrības veselība no senās Grieķijas un Romas līdz mūsu dienām. Sabiedrības veselība un citu 

zinātľu attīstība. 

Veselības informācijas sitēma: informācijas vadība un tehnoloģijas sabiedrības veselībā. 

Informācija kā sabiedrības veselības zinātnes un prakses pamats. Informācijas zinātne, informācijas 

tehnoloģijas un informācijas vadība (menedţments) sabiedrības veselībā. Daţu attīstīto valstu 

veselības informācijas sistēmu piemēri. Primārā un sekundārā informācija sabiedrības veselībā. 
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Veselības statistika un periodiskie veselības apsekojumi. Veselības rādītāji un to izvēle sabiedrības 

veselības procesu un rezultātu indikatoru veidošanā. 

Analītiskā epidemioloģija. 

Modernā daudzfaktoru veselības notikumu cēlonības teorija, tās saskaľa ar cēlonības teoriju mūsdienu 

zinātnes filozofijā. Cēloľfaktori un jaucējfaktori. Analītisko epidemioloģisko pētījumu dizains 

(kohortu, gadījuma-kontroles, eksperimentālie). Ieligzdoto pētījumu īpatnības. Kohortas, vecuma un 

perioda efekts. Selekcijas un mērījumu novirzes, to noteikšanas un mērīšanas metodes. Samērošana kā 

jaucējfaktoru un mijiedarbības kontroles metode. Epidemioloģiko datu prezentācijas līdzekļi. 

Modernās statistiskās analīzes metodes un līdzekļi sabiedrības veselībā. 
Matemātiskās statistikas uzdevumi un pielietojums sabiedrības veselībā. Statistisko metošu 

specifiskās īpatnības sabiedrības veselībā: kategoriskie manīgie, neatbilstība normālajiem 

sadalījumiem, aizvietojošo mainīgo lietojums. Nevaušās variēšanas apraksts sabiedrības veselības 

mērījumos. Atšķirību būtiskuma noteikšanas statistiskās metodes sabiedrības veselībā. Korelāciju 

analīzes metodes. Daudzfaktoru lineārās regresijas modeļi. Modernie IT statistikas līdzekļi 

sabiedrības veselībā. Datorprogrammu paketes: SPSS, EpiInfo, MS Excell un MS Access. 

Datorprogrammu pielietojums daţādu sabiedrības veselības statistisko uzdevumu risināšanā. 

 

Veselības socioloģija un sociālā medicīna 

Sabiedrības veselības un sociālās zinātnes. Socioloģiskie pētījumi sabiedrības veselībā. Sociālā 

uzvedība un veselības rīcība. Veselības un slimību sociālās determinantes. Simptomu sociālā nozīme: 

kaite, vaina, slimība. Slimība kā sociāla loma. Stigma, deviance. Mentālo problēmu izpratne sociālajā 

kontekstā. Sociālā stratifikācija sabiedrības veselībā: nevienlīdzība. Nabadzība un riska grupas. 

 

Demogrāfija un sabiedrības veselība. Vispārējs ieskats demogrāfisko problēmu, jēdzienu, 

uzdevumu un metoţu jautājumos. Sabiedrības veselības saistība ar demogrāfiju. Demogrāfisko datu 

avoti sabiedrības veselībai, to kritisks vērtējums. Demogrāfiskie procesi: dzimstība, mirstība, 

mirstības tabulas, mūţa ilgums, vecuma struktūra. Demogrāfisko procesu pētniecības metodes. 

Fertilitāte. Migrācija un sabiedrības veselība. Speciālie demogrāfiskie jautājumi (novecošanās, 

lielākās veselības problēmas un demogrāfiskie procesi). 

 

Veselības politika, tiesības un ētika. Sociālā politika un labklājības sistēma. Veselības politika 

sociālās politikas kontekstā. Veselības politikas instrumenti. Publiskās un privātās tiesības. 

Sabiedrības veselības starptautiskie līgumi un tiesību akti. LR Satversme un veselība. LR likumi, kas 

saistīti ar sabiedrības veselību. Pacienta tiesības, pienākumi un atbildība. Fizisko personu datu 

aizsardzība. Profesionālā ētika sabiedrības veselībā. Ētiska sabiedrības veselības vadība. 

Veselības aprūpes vadība. Klasiskās vadības teorijas. Zinātniskā vadības teorija. Lēmumu 

pieľemšanas process un metodes. Alternatīvu lēmumu pieľemšana. Stratēģiskā un taktiskā plānošana. 

Mērķu hierarhija un definēšana. LR Sabiedrības veselības stratēģija. Attīstīto valstu sabiedrības 

veselības sistēmas struktūra. LR sabiedrības veselības sistēmas vēsturiskā attīstība un pašreizējā 

struktūra. LR sabiedrības veselības institūcijas: uzdevumi, funkcijas, vadība. 

Veselības ekonomika, tās pētniecības metodes. Brīvā tirgus ekonomika un vadīta veselības aprūpe. 

Sabiedrības veselības finansēšanas modeļi pasaulē. Latvijas veselības sistēmas finansēšanas modelis. 

Veselības aprūpes ekonomiskās analīzes metodes: izmaksu efektivitāte, izmaksu lietderīgums, 

izmaksu ieguvuma analīze. Marginālās izmaksas. Pakalpojumu cena, līgumu slēgšanas process. 

Vides un aroda veselība. Ķīmisko, bioloģisko riska faktoru un mikroklimata novērtējums. 

Toksikoloģija un vides, darba veselība. Radioloģiskās zinātnes. Cilvēku veselību ietekmējošo 

ekspozīcijas faktoru mērīšana, analīze, matemātiskā modelēšana. Darba vietu fiziskās un 
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ergonomiskās vides riska faktoru novērtēšana. Darba aizsardzības tiesību akti. Psihosociālie faktori 

darba vietā. Vardarbība darba vietā.  

Uz pierādījumiem balstīta veselības veicināšana. Uz pierādījumiem balstītas veselības veicināšanas 

prakse. Veselības veicināšanas efektivitāte, tās indikatori. Veselības veicināšanas plānošana, 

stratēģija. Konkrētas sabiedrības veselības problēmas: uzdevumi un metodes veselības veicināšanas 

pētniecībā. Vide un veselības veicināšana.  

Starptautiskā sabiedrības veselība. Starptautiskās sabiedrības veselības vēsturiskais pamats. 

Starptautiskās sabiedrības veselības organizācijas. Starptautiskie sabiedrības veselības salīdzinājumi 

un pētījumi. Slimības  un veselības problēmas pasaulē. Sabiedrības veselība Eiropā un Eiropas 

Savienībā. Eiropas Sabiedrības veselības stratēģija. 

Biofizika 

Biofizikas priekšmets un metodes. Kvantu mehānikas pamati. Bioloģisko sistēmu molekulārā 

struktūra. Saites molekulās. Molekulu ierosināšana un enerģijas pārnese. Molekulu termiskā kustība, 

kārtība un varbūtība. Molekulu un jonu mijiedarbība kā bioloģisko struktūru veidošanās pamats. Fāţu 

robeţas un membrānas. Bioloģisko sistēmu enerģētika un dinamika. Termodinamikas pamati. Plūsmu 

termodinamiskā analīze. Jonu sadalījums šūnās. Organisma un šūnu elektriskie lauki. Bioloģisko 

materiālu mehāniskās īpašības. Šķidrumu biomehānika. Ārējās vides fizikālie faktori – temperatūra, 

spiediens, mehāniskās svārstības, vibrācijas, skaľa, infraskaľa, ultraskaľa, elektriskie lauki, jonizējošā 

radiācija. Bioloģisko sistēmu kinētika. Jēdziens par sistēmu teoriju.. Metabolisma un transporta 

sistēmas. Sareţģītu bioloģisko procesu modelēšana. 

Medicīniskā biomehānika  

Problēmas, kuras risina mediciniskā biomehānika. 

Medicīniskās biomehānikas tagadne un perspektīves.  

Mākslīgo materiālu īpašības: to struktūra un mehāniskās īpašības; 

Bioloģiskie materiāli un to īpašības. 

Bioloģiskie audi: kauli, skrimšļi, cīpslas, saites, artērijas un āda. 

Biomateriālu izpētes metodes. 

Mīksto un cieto bioloģisko audu mākslīgo aizvietotāju tipi. 

Audu inţenierijas pamati.    

 

Kursa/ apakšnozares pārbaudījumu programma – doktorants kārto promocijas eksāmenu 

specialitātē, vērtējums 10 ballu sistēmā. Promocijas eksāmena programma atbilst  Medicīnas nozares 

bāzes zinātnes apakšnozaru programmu sadaļu saturam, kuras iekļautas doktoranta individuālajā 

studiju programmā. Eksāmena jautājumus izstrādā apakšnozares/specialitātes profesors un Latvijas 

Zinātnes padomes apstiprinātā Medicīnas nozares apakšnozaru Promocijas padome. Promocijas 

padomi veido starptautiski atzīti eksperti apakšnozarē, kuri atbilst Latvijas valsts augstāko zinātnes 

pārraudzības institūciju izvirzītajām prasībām. 
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5. проблемы теоретитеской и  клинической остеоартрологии» Федеральное государственное 

учреждение Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н.Приорова 
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Росздрава Научно-исследовательский и учебно-ьуеодический центр биомедицинских 

технологий, Москва, 2005.  

6. Sluckis L. ‖Balstaudi un locītava- bioķīmija un funkcijas‖, LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 

7. Carol A.Oatis „Kinesiology‖, the mechanics & pathomechanics of human movement, second 

edition, Wolters Kluwer, Lippincot Williams & Wilkins, 2009. 

8. Gerhards G. Latvijas iedzīvotāju ķermeľa garuma izmaiľas pēdējo divu gadu tūkstošu laikā. 

//Antropoloģe, prof. Dr.hab.hist., LZA Goda locekle Raisa Denisova. Bibliogrāfija. R., 2000, 52-

54. 

9. Kokare I., J.Vētra, Krūmiľa Dţ., Teibe U. Par gadsimta pārmaiľu raksturu Latvijā. //Antropoloģe, 

prof. Dr.hab.hist., LZA Goda locekle Raisa Denisova. Bibliogrāfija. R., 2000, 123-132. 

10. Madera S.S. Bioloģija I, II un III daļa – R: Zvaigzne ABC, 2001. 

11. Alberts B., Bray D., Johnson A. et al. Essential cell biology.-Garland Publ., NY & London, 1997- 

630 pp. 

12. Madera S.S. Bioloģija I, II un III daļa – R: Zvaigzne ABC, 2001. 

13. Guyton, A.C.; Hall, J.E. Textbook in Medical Physiology, 2006. – 1016 pp. 

14. Ganong, W.F. Review of Medical Physiology. 23rd. ed., 2010–714 pp. 

15. Jones E., Morris A. Cell Biology and genetics. Mosby International, 1998, 3-66. 

16. Berne R.M., Levy M.N. Cardiovascular physiology, Moby, 2001, 312 pp. 

17. Jefferies A., Turley A. Respiratory System. Mosby, 1999, 242 pp. 

18. Lazar R.B. Principles of Neurologic Rehabilitation. Mc Graw-Hill, 1998, 37-68. 

19. AberbergaAugškalne, L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Medicīnas 

apgāds, 2008. 270 lpp. 

20. AberbergaAugškalne, L., Koroļova, O. Fizioloģija ārstiem. Medicīnas apgāds, 2007, 516 lpp. 

21. Costanzo, L.S. Physiology. Saunders, 2006, 490 pp. 

22. Švinka N. Šūnu membrānu patoloģija, Rīga, 2001, 80 lpp. 

23. Fawcett D.W and E. Raviola. Bloom and Fawcett. A Textbook of Histology, Chapman and Hall, 

pp. 964, the last edition. 

24. Anatomie–makroskopische Anatomie, Histologie, Embryologie, Zellbiologie, 16. Auflage, 2003, 

Urban and Fischer, pp. 956; all last eds. 

25. Kerr J.B. Atlas of functional Histology. Mosby, the last eds. 

26. Telford I.R., C.F.Bridgman. Introduction to functional Histology, Harper Collins 

CollegePublishers, pp. 574; arī visi vēlākie izdevumi. 

27. Junqueira L.C. Basic histology, McGraw-Hill, 2005, pp. 502, 11ed. and all later eds. 

28. Burns E.R. Histology and cell biology, Mosby/Elsevier, 2007, pp. 321, 2nd ed. and all later eds. 

29. Eroschenko V.P. di Fiore‘s atlas of histology, Lippincot Williams&Wilkins, 2005, pp. 448 un 1 

disc,  10th ed. and all later eds. 

30. Dudek R.W. High-yield histology, Lippincot Williams&Wilkins, 2004, pp. 288, the last eds. 

31. Junqueira L.C., J.Carniero. Basic histology image library, MCGrawHill Medical, 2005, 1 disc, 

and all later issues. 

32. Gartner L.P. Color atlas of histology, Lippincot Williams&Wilkins, 2006, pp. 439 and disc, vers. 

2.0., 4th ed. and all later eds. 

33. Gartner L.P. Histology for pathologists, Lippincot Williams&Wilkins, 2007, pp.1272 and disc, 

3rd ed. and all later ed. 

34. Stevens A. and J.Lowe. Human Histology, Mosby, 2005, pp. 428, 3
rd

 ed. and all later eds. 

35. Leeson T.S., C.R. Leeson, A.A. Paparo. Text Atlas of Histology. W.B. Saunders company, 

London, pp. 745, all last eds. 

36. Hess H. Grundri und Atlas der Mikroskopischen Anatomie des Menschen. Band I – Zytologie 

und Allgemeine histologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, the last eds. 

37. Geneser F. Textbook of Histology. Munksgaard, Copenhagen, the last ed. 

38. Marieb E.N. Human anatomy and physiology, 1995, 3d edition, pp. 1040; all last eds. 

39. Amenta P.S. and M. Amenta. Histology from normal microanatomy to pathology. Piccin, the last 

eds. 

40. Sobotta Atlas Histologie: Zytologie, Histologie, Mikroskopische Anatomie. Herausgegeben von 

lrich Welsch, t. Auflage, Urban und Fischer, 2005, S. 262. 

41. Preparātu apguves palīgdatu bāzes: 

http://www.visualhistology.com/Visual_Histology_Atlas/ 

http://www.visualhistology.com/Visual_Histology_Atlas/
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http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas 

http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/nlm_histology/content_index_db.html 

42. Carlson B.M. Human embryology and developmental biology, Mosby, 2004, pp. 527, 3
rd

 ed. and 

the following eds. 

43. Sadler T.W. Langman‘s medical embryology, Ed. W. Thomas, Lippincot Williams& Wilkins, 

2004, pp. 371. 10th ed. and the following eds. 

44. Moore K.L. Essentials of Human Embryology, B.C. Decker Inc, Toronto, Philadelphia, pp. 194, 

the last eds. 

45. Larsen W.J. Human Embryology, Churchill Livingstone, New York, Edinburgh, London, 

Melbourne, Tokyo, pp. 479, the last eds.Avery J.K. Essentials of oral histology and embryology, 

Mosby Elsevier, 2006, 3rd ed., pp. 241. The last eds.  

46. Bath-Balogh, M. Illustrated dental embryology, histology and anatomy, Elsevier Saunders, 2006, 

pp. 403, 2
nd

 ed. and all following eds.  

47. Moore K.L., T.V.N. Persaud. Study guide and review manual for human embryology, W.B. 

Saunders Company, Philadelphia, London...Tokyo, pp.196, the last eds. 

48. Ecker Ph.M. Simbryo. Lippincot Williams & Wilkins, 2004, 1 compactdisc and book, vers. 1.1., 

and the following eds. 

49. Computer-programme: Gunther Rager/Human Embryologie/Deutsch/2002, and others. 

50. BBC movies – The Human Body, 2000, and latest eds.  

51. Ten Cate A.R. Oral histology, Development, Structure and Function, St. Louis: Mosby – Year 

Bookm Inc., pp. 532, the last eds.  

52. Berkovitz B.K.B., G.R. Holland, B.J. Moxham. A color Atlas and text of oral anatomy, histology 

and embryology, Mosby-Wolfe, the last eds. 

53. Orban's oral histology and embryology. Ed. by S.N. Bhaskar, Mosby, St. Lonis, pp. 489, the last 

eds. 

54. Siegel, Allan. Essential neuroscience. Philadelphia, 2006, pp. 521; and the following eds. 

55. Neuroscience. Sunderland, eds. Dale Purves et al., 2004, pp.773, the 3rd ed. and the following 

eds. 

56. Westmoreland R., E.E. Bennaroch, J.R. Doube, T.J. Reagan, B.A. Sandok. Medical 

Neurosciences: an approach to Anatomy, Pathology and Physiology by Systems and Levels. Little 

Brown and Company, pp. 554. 

57. Kandel E.R., J.H. Schwarz. Principles of Neural Science. Elsevier, pp. 981, the last eds. 

58. Burt A.M. Textbook of Neuroanatomy. W.B.Saunders Company, Philadelphia…Tokyo, pp.541, 

the last eds. 

59. Mark W.S., S. Mark. Sylvius for neuroscience: a visual glossary of human neuroanatomy, 2004. 

Electronical resource - disc.  

60. Jennes L., H.H. Traurig, P.M. Conn. Atlas of the Human Brain. Publ Lippincott, the last eds. 

61. Haines D.E. An Atlas of Structures, Sections and Systems. Urban and Schwarzenberg, the last 

eds. 

62. DeArmond S.J., M.M. Fusco, M.M. Dewey. Structure of Human Brain. Oxford University Press, 

the last eds. 

63. England M.A., J. Wakely. A Colour Atlas of the Brain and Spinal Cord. Wolfe, the last eds. 

64. Nolta J. The Human Brain. Mosby, the last eds. 

65. Martin J.H. Neuroanatomy, text and atlas. Elsevier, the last eds. 

66. Heimer L. The Human Brain and Spinal Cord. Springer-Verlag, the last eds. 

67. Purviľš I., S.Purviľa. Praktiskā farmakoloģija. 4. izd. Rīga, ZIC, 2011, 896 lpp. 

68. Katzung B.G. Basic & Clinical Pharmacology. McGraw-Hill Professional, 2006, 1179 lpp. 

69. Walker R., Clive E. Clinical Pharmacy and Therapeutics.. Churchill Livingstone, 2003, 937 lpp. 

70. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 2005, 1360 lpp. 

71. Introductory Clinical Pharmacology. S.S. Roach, S.M. Ford. Lippincott Williams & Wilkins, 

2008, 800 lpp. 

72. Goodman and Gilman‘s. The Pharmacological Basis of Therapeutics. Louis Sanford Goodman, 

Laurence L. Brunton, Alfred Gilman, John S. Lazo, Alfred Goodman Gilman, Keith L. Parker. 

McGraw-Hill, 2005 

http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas
http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/nlm_histology/content_index_db.html
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73. Wells B.G. Pharmacotherapy Handbook. McGraw-Hill Professional, 2006  

74. British National Formulary, BNF March, 2011 

75. Rubīne H., V. Īriste. Ārstniecības augu vākšana. Rīga, 1999, 153 lpp. 

76. Rīgas farmaceitiskā fabrika. Vāksim un audzēsim ārstniecības augus. Rīga, 1999, 130 lpp. 

77. С.Н. Туришев. Основи фитотерапии. Москва 1999, 128 с. 

78. И.В. Михайлов. Современные фитопрепараты. Москва 1999, 148 с. Herbal Drugs in 

perspektive (Ţurnāls). 

79. Barolin G.S. Psychotherapy in rehabilitation. - Riga: Medical Academy of Latvia. Wien: 

W.Maudrich-Werlag, 1999. 

80. De Lysa J.A. Rehabilitation medicine. - Lippincott-Raven, 1998. 

81. Guidelines for Cardiac Rehabilitation and secondary prevention programs. - American 

Association of Cardiovascular &  Pulmonary Rehabilitation 

82. Kane R.L., Ouslander J.G., Abrass O.B. - Essentials of clinical geriatrics. - 1999. 

83. Lazar R.B. Principles of neurologic rehabilitation. - McGraw-Hill Company, 1998. 

84. The Merck Manual of diagnosis and therapy.- 1999., Ear/Nose (Chs 82-89), Opthalmologic 

disorders (Chs 90-102). 

85. Современная офтальмология. - Питер, 2000. 

86. Szklo M., Nieto F.J. „Epidemiology Beyond the Basics. 2nd eddition.‖, Jones and Bartlett 

Publishers, Sudbury, Massachusets, 2007. 

87. Aickin M. Causal Analysis in Biomedicine and Epidemiology Based on Minimal Sufficient 

Causation, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2002, Ed. by A.deBruin, H.S.J. Picavet, A. 

Nossikov „Health Interview Surveys‖, WHO, No. 58, 1996. 

88. Rothman K.J., Greenland S., Lash T.L. Modern Epidemiology 3rd eddition, Lippincott Williams 

& Wilkins, 2008. 

89. Applied Epidemiology, Ed. by R.C.Brownson, D.B.Petitti, Oxford University Press, 1998. 

90. Kelsey J.L. et al., Methods in Observational Epidemiology, 2
nd

. Ed., Oxford University Press, 

1996. 

91. Creswell, J.W., Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing among Five traditions. Sage, 

1998. 

92. Strauss, Anselm&Juliet Corbin, Basics of Qualitative Resesarch. Grounded Theory Procedures 

and Techniques. Sage, 1998. 

93. Latvijas mutvārdu vēsture, Spogulis. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 

Rīga, 2001. 

94. Marshall C. &Rossman G.B., Designing Qualitative Research, 3
rd

 Edition). Sage, 1999. 

95. Siverman, D. Doing Qualitative Research. Sage, 2000. 

96. Taylor S.J.& Bogdan R., Introduction to Qualitative Research Methods. John Wiley&Sons, Inc. 

97. Mays N., Pope C. Rigour and Qalitative Research, BMJ 1995, vol. 311,109-112. 

98. Borovikovs V.P. un Borovikovs I.P. STATISTIKA. - Maskava: - Fidin, 1997, 608 lpp. (krievu 

valodā). 

99. Krastiľš O. Statistika un ekonometrija. - R.: LRCSP, 1998. 436 lpp. 

100. Sprieslis J., Teibe U. un Kalniľš I. Matemātika medicīnas studentiem. 2. daļa. Rīga: AML, 1997, 

44 lpp. 

101. Teibe U., Berķis U. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas elementi medicīnas 

studentiem. – R.: AML/RSU, 2001, 87 lpp. 

102. Eglīte M. Darba medicīna. -  Rīga, 2000. – 671. 

103. Kaļķis V, Kristiľš I, Roja Ţ. Darba vides risku novērtēšana – Rīga, 2003. – 101 lpp. 

104. Kaļķis V, Roja Ţ. (redaktori). Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. – 

Rīga: Elpa, 2001. – 500. 

105. Ilise L. Feitshands, Bringing health to work – New York City, 1997, - pp.156 

106. Mulhausen J.R., Damiano J. Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures – 

American Industrial hygiene Association, 1998.– p. 350  

107. Wallace A. Hayes, Principles and Methods of Toxicology – Taylor & Francis, 2001, - p. 1887 

108. The public health researcher. A methodological guide; J. Daly; A. Kellehear, M. Gliksman; 

Oxford University press, 1997 

109. How to research; L. Blaxter; Ch.Hughes; M.Tight; Open University press 1998. 
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110. Introduction to research Understanding and Applying Multiple Strategies; E. De Poy; L.N. 

Gitlin; Mosby A Harcourt Health Sciences Company; 1998 

111. Silverman D. Doing Qualitative research A practical Handbook; SAGE Publication Ltd; 2000 

112. Evidence-based health promotion, ed.by E.R.Perkins, I.Simnett, L.Wright, England, by John 

Wiley&Sons Ltd. 1999 

113. The evidence of health promotion effectiveness. Report for the EU by the International Union for 

Health Promotion and Education.London, 1999. 

114. The evidence of health promotion effectiveness. Shaping Public Health in a New Europe, ECSC-

EAEC, Brussels-Luxembourg, 2000. 

115. Health Promotion Infrastructure development. WB project report, 2000. 

116. Public health in Latvia with particular reference to Health Promotion.WHO,1998 

117. Sabiedrības veselības stratēģija. MK sēdes protokolsNr.10 $43.0603.2001 

118. Veselību veicinoša skola. Metodiskais materiāls. RAKA, 2002. 

119. Mossialos E., A.Dixon, J.Figueras, J.Kutzin; Funding health care: options for Europe; Open 

University Press, Buckingham, Philadelphia, 2002. 

120. Bash P.F. Textbook of International Health. Oxford University Press, New York, Oxford, 1990. 

121. Glaser R. Biophysics. Springer-Verlag, Berlin, 2001, pp. 361. 

122. Antonov V. u.c. Biofizika. Maskava, Vlados, 2000, 288 lpp. (krievu valodā). 

123. Boal D. Mechanics of the Cell. Cambridge University Press, 2001, pp. 406. 

124. http://www.biophysics.org/btol/ 

125. http://squirrel.bio.brandeis.edu/biophysics/ 

126. Biomarkers for Antioxidant Defense and Oxidative Damage. Principles and Practical 

Applications., Eds. G.Aldini, K.-J. Yeum, E.Niki, and R.M. Russell. Wiley-Blackwell (Bioķ. lab. 

īpašums). 

127. Essentials of Medical Geology. Impacts orf the Natural Environment of Public Health. Eds. Olle 

Selenius, brian Alloway, Jose A. Centeno, Robert B. Finkelman, Ro Fuge, Ulf Lindh, and 

Pauline Smedley.Elsevier Acad. Press. (Bioķ. lab. īpašums). 

128. Balch J.F. The super anti-oxidants. Why the will change the face of healthcare in the 21
st 

century. 

(Bioķ. lab. īpašums). 

129. Free radicals in diagnostic medicine. A systems Approach to Laboratory Technology, Clinical 

Correlations, and ntioxidant Therapy. Advances in experimental medicine and biology, vol. 366. 

Ed. by Donald Armstrong. Plenum Press.New York and London 

130. Free radicals in biology and medicine. 3rd edition. Barry Halliwell and John M.C. Gutteridge 

Oxford University Press 1998.  

131. Biochemistry, 5th edition. Eds. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, and L.Stryer. 2003.  

132. Principles of Medical Biochemistry, Eds. E.G. Meisenberg& W.H. Simmons, 1998.  

133. Lehninger. Principal Biochemistry, 2000.  

134. Harpers Biochemistry (Ed 24), 1996.  

135. Roskoski R. Biochemistry, 1996, W.B. Sanders Company. 

136. Biomaterials Science. An introduction to Materialsin Medicine. Ed. by B.D. Ratner, A.S. 

Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons. Academic Press, 1996. 

137. Nanotechnology for the Regeneration of Hard and Soft Tissue. ED. By T.J. Webster, Worls 

Scientific, 2007. 

138. Biomaterials in Modern Medicine, Ed. By G. Rakhorst and R. Ploeg, World Scientific, 2008. 

139. An Introductory Text to Bioengineering. Ed. By S. Chien, P.C.Y. Chen and Y.C. Fung, World 

Scientific, 2008. 

140. Cellular Response to Biomaterials. Ed. By L.D. Silvio, CRC Press, 2009. 

141. Brooks G.F., J.S.Butel, S.A.Morse. Jawetz, Melnick&Adelberg`s Medical Microbiology. 24nd 

Edition. Lange Medical Books, USA, 2007. 

142. Basic Immunology. A.K.Abbas, A.H.Lichtman, 3rd ed. 2008. 

143. Kalniľa V.I. Virusoloģijas rokasgrāmata. Nacionālais apgāds, Rīga, 2003. 

144. Murray P.R. et al. Manual of Clinical Microbiology 8th edition, ASM press, 2003. 

145. Ryan K.J., C.G.Ray. Sherris Medical Microbiology. An Introduction to Infectious Diseases 4th 

edition, 2004.  

146. Murray P.R., K.S. Rozenthal, M.A. Pfaller. Medical Microbiology  2007. 

http://www.biophysics.org/btol/
http://squirrel.bio.brandeis.edu/biophysics/
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147. Microbiology and Immunology for the USMLE Step I, W.W.Yotis, H.J.Blumenthal et al. 

Ed.2003. 

148. Warren Levinson. Medical Microbiology and Immunology10th edition, LANGE, 2010. 

149. Roitt, Rrostoff, Male. Immunology 6th edition, 2006. 

150. Murray P.R., K.S.Rosenthal, G.S. Kobayashi, M.A.Pfaller. Medical Microbiology. 4
th
 ed. Mosby, 

2002. 

151. Abul K. Abbas, A.H. Lichtman, S.Pillai. Cellular and Molecular Immunology 6th edition, 2007. 

152. Alberts B. Molecular biology of the cell.- GS, 2008.-1268 lpp. 

153. Cooper.G.M. The cell.A molecular approach. Sunderland (MA): Sinauer Associates, 2000.  

154. Muehlenbein MP. Human evolutionary biology. - Cambridge univ. press, 2010.-624 lpp. 

155.  Pollard, Thomas D. Cell biology. - Saunders/Elsevier, 2008, 905 lpp. 

156. Carey G. Human genetics for the social sciences, Sage Publications,  2003.- 507 lpp 

157. Humphries SE.Genetics of common diseases: future therapeutic and diagnostic possibilities.- 

BIOS Scientific Publ., 1997.- 328 lpp 

158. Lewis R. Human genetics: concepts and applications McGraw-Hill, 2001.- 408 lpp 

159. Pasternak J.J. Human Molecular genetics.-John Wiley&Sons, 2005.- 631 lpp. 

160. Strachan T. Human molecular genetics. Garland Science 2011.- 781 lpp 

161. Jorde L., Carey J., Bamshad M. Medical Genetics,  4th Edition, Elsevier Inc., 2009. - 368 lpp. 

162. Nussbaum R., McInnes R., Willard H. Genetics in Medicine. 7th ed. Philadelphia: Saunders, 

2007.- 585 lpp. 

163. Read A, Donnai D. New clinical genetics. – Scion publishing Ltd; 2007.- 428 lpp. 

164. Rimoin DL, Connor JM, Pyeritz RE, Korf BR: Emery and Rimoin's Principles and Practice of 

Medical Genetics, 5 rd ed.. - Eds. Elevier, Philadelphia, 2007.- 3637 lpp. 

165. Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, et al. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited 

Disease. 8 th ed., vols. I–IV. - New York, NY, McGraw-Hill, 2001.- 7012 lpp. 

166. Turnpenny P, Ellard S. Emery‘s elements of medical genetics. – Elsevier; 2005.- 443 lpp. 

167. Scriver's Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease (OMMBID) 

168. Clinical Genetics Computer Resources: http://www.kumc.edu/gec/prof/reslist.html 

169. McKusick's Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM®) 

170. Delisa J.A., B.M. Gans, W.L. Bockenek. Rehabilitation Medicine: Principles and Practice, 

Lippincott Williams & Wilkins; Fifth edition, North American edition, 1998. 

171. Delisa J.A., W.R. Frontera. DeLisa's Physical Medicine and Rehabilitation, Lippincott Williams 

& Wilkins; Fifth edition, North American Edition edition, 2010. 

172. Physical Medicine and Rehabilitation, 4th Edition, By Randall L. Braddom, Saunders, 2011.  

173. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision, 

Version for 2007. 

174. Robbins and Cotran Pathological Basis of Disease, 8
th
 ed. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster 

J. Elsevier, 2009.  

175. Robbins Basic Pathology, 7th ed. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Saunders, Philadelphia, 

2003, 873 pp. 

176. Pathophysiology: the Biological basis for Disease in Adults and Children, 5
th
 ed. Ar CD-ROM. 

McCance KL, Huether SE. Elsevier Mosby, USA, 1780 pp. 

177. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology, 2 sējumu komplekts ar CD-ROM, 3000 pp. Mosby, 

2004.  

178. Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology, 5
th
 ed. Mills SE, Carter D, Greenson JK, Reuter VE, 

Stoler MH. 3104 lpp, Lippincott Williams and Wilkins, 2009. 

 

 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) _____________________ prof. M. Pilmane 
     

(paraksts)
               

( akad.amats, vārds, uzvārds) 

  

http://www.sinauer.com/
http://www.kumc.edu/gec/prof/reslist.html
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http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Joel%20A.%20Delisa
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Walter%20R.%20Frontera
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4.1.14. Doktorantūras studiju  apakšnozares „Veselības aprūpes zinātne” programmas apraksts 

 

Studiju apakšnozares nosaukums - VESELĪBAS APRŪPES ZINĀTNE  

Studiju apakšnozares vadītājs - asoc. profesore Inga Millere 

 

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji : 

 

profesors  - Ģirts Briģis 

profesore  - Ludmila Vīksna 

asoc. profesore - Anita Villeruša 

 

Klausītāji - doktoranti 

Apjoms – 20 KP  

Priekšmetu kategorija – obligātā izvēle 

Studiju programmas mērķis – Sagatavot speciālistus veselības un sociālās aprūpes jomā, kas 

sekmēs aprūpes zinātnes un prakses attīstību, kā arī sagatavot zinātnes vadības speciālistus un 

izglītības speciālistus veselības aprūpē. 

Studiju programmas uzdevumi – Radīt studentam izpratni, zināšanas un prasmes šādās jomās : 

- noteikt aprūpes problēmas, kurās nepieciešama sistemātiska izpēte un novatorisks risinājums. 

- demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā 

- demonstrēt kompetenci izmantojot pētniecības procesu 

- izplatīt pētniecībā iegūtos datus veselības aprūpes un interdisciplinārās auditorijās 

- demonstrēt uzticību aprūpes kā akadēmiskas un praktiskas zinātnes attīstībai 

- uzľemties vadītāja lomu sociālā, politiskā un ētiskā jomā veselības aprūpē 

-attīstīt aprūpes zināšanu pamatu, kas nodrošinās aprūpes prakses attīstību 

- vadīt aprūpes pētniecību ar mērķi veidot un pārbaudīt aprūpes zināšanas, kas nodrošinātu 

aprūpes zinātnes teorijas attīstību. 

-piedalīties veselības un sociālās politikas attīstībā. 

- attīstīt un pārbaudīt aprūpes prakses konceptuālu struktūru  

- realizējot sevi kā ekspertu, speciālistu veselības aprūpes sistēmas nodrošināšanas plānošanā, 

īstenošanā, vadīšanā un izvērtēšanā. Tanī pat laikā tie būs sagatavoti aprūpes kvalitātes, 

pieejamības un finansiālas atbildības kompleksa līdzsvara vadības nodrošināšanā. 
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STUDIJU REZULTĀTI: 

Zināšanas 

Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas specifiskas zināšanas un izpratni aprūpes zinātnē  un 

veselības aprūpē, kas atbilst māszinību un veselības aprūpes nozares un profesionālās jomas 

jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā 

darbojoties daţādu jomu saskarē. 

Prasmes 

Spēs parādīt integrētas zināšanas un specifiskas prasmes izmantojot sintēzi un izvērtēšanu aprūpes 

zinātnes teorijā, kā arī aprūpes metodēs, tai skaitā, lai veiktu pētniecisku darbību un risinātu inovācijas 

kritiskas problēmas, lai paplašinātu un dotu jaunu izpratni esošajām zināšanām un profesionālai 

praksei.  

Spēs argumentēti izskaidrot un diskutēt par sareţģītiem vai sistēmiskiem māszinību nozares un 

profesionālās jomas (veselības aprūpes) aspektiem gan ar plašākām zinātniskām aprindām un 

speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēs parādīt savus pētījumus starptautiski citējamu publikāciju 

līmenī. 

Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un zinātnisko kvalifikāciju māszinībās un 

specializācijā, uzľemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem aprūpes zinātnē un 

māszinībās, to analīzi un pilnveidi, īstenojot zinātniskus projektus un gūstot aprūpes zinātnes 

starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus.  

Spēj vadīt pētnieciskus un attīstības uzdevumus veselības aprūpes iestādēs un organizācijās, kur 

nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. 

Kompetence 

Spēs parādīt zinātnisko un profesionālo patstāvību formulējot, kritiski analizējot un izvērtējot  

sareţģītas, nozīmīgas un inovatīvas zinātniskas un profesionālas problēmas māszinībās un veselības 

aprūpē,   pamatot lēmumus, un patstāvīgi virzīt pētījuma ideju, kā arī veikt papildus analīzi,  integrēt 

daţādu jomu zināšanas (veselības aprūpē). Spēs vadīt daţāda apjoma pētnieciskus projektus, tajā 

skaitā starptautiskā kontekstā. 

Spēs dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, māszinību un veselības aprūpes pētniecības un 

profesionālās darbības metoţu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai 

profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

Spēs dot ieguldījumu izglītības, kā arī zinātniskās pētniecības jomu attīstībā māszinībās un veselības 

aprūpē. 

PROGRAMMAS SATURS  

Veselības un sociālās aprūpes teorija: 

aprūpes vēsturiskie aspekti; aprūpes teorētiskie un filozofiskiem aspekti; 

mūsdienu aprūpes teorijas; aprūpes teorija un aprūpes prakse; biopsihosociālais aprūpes modelis; 

aprūpes modeļu, teoriju, pētījumu un prakses integrācija; aprūpes modeļu un teoriju analīzes 

un izvērtēšanas struktūra; mūsdienu aprūpes prakses diferenciācija; funkcionālās aprūpes 
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koncepts; aprūpes komandas/modulārās aprūpes koncepti; primārās aprūpes koncepts; 

transkulturālā veselības aprūpe multikulturālā vidē. 

Veselības aprūpes ētiskie aspekti : 

veselības aprūpes ētikas vēsturiskie aspekti; profesionālās ētikas koncepts aprūpē 

aprūpes ētikas ekspertīze; veselības aprūpe un cilvēktiesības; veselības aprūpes pētījumu ētiskie 

aspekti; veselības aprūpes ētikas kodekss; konfidencialitāte. 

Komandas darbs veselības aprūpē: 

menedţmenta teorijas vēsturiskā attīstība ;mūsdienu menedţmenta teorijas; 

efektīvas vadības un administrēšanas principi; stratēģiskas domāšanas un lēmumu pieľemšana; 

cilvēkresursu un finansēšanas monitorings; organizāciju struktūra, kultūra un hierarhija; stratēģiskā 

plānošana veselības aprūpē; organizācijas un cilvēkresursu izvērtēšana; komandas darba motivēšanas 

principi un process; 

efektīva un stratēģiska komunikācija;  

organizācija kā grupa ;grupas darbs aprūpē; sistēmu teorija un grupa ;problēmas un konflikti vadīšanā; 

saskaľošanas principi komandas darbā; pārmaiľu process komandā; pacientu aprūpes vadīšana; laika 

kontrole un menedţments komandas darbā 

ar darbu saistīts stress un izdegšana. 

Epistemoloģija un aprūpes zinātnes pamati : 

zinātnisks pētījums kā process; zinātniskā pētījuma norise veselības aprūpē. 

Pētniecības metodes veselības aprūpē: 

kvantitatīvās pētniecības metodes; kvalitatīvās pētniecības metodes; augstākā statistika. 

Aprūpes dienestu un pakalpojumu vadība, metodes un koncepcijas:  

aprūpes prakse un likumdošana; profesionāla un institucionāla licencēšana; 

stratēģiskā plānošana; veselības aprūpes dienestu politikas plānošana;   veselības aprūpes dienestu 

darbības plānotās pārmaiľas kā sadarbības process; kvalitātes kontrole kā process; pakalpojumu 

standartu attīstība; audits – kā kvalitātes kontroles instruments; disciplīna kā progresīvs process, 

konstruktīva disciplīna. 

Veselības aprūpes politika: 

Resursi; publiskā politika; veselības izglītība; sabiedrības veselība ; veselības veicināšanas un 

sekmēšanas, kā arī uzturēšanas teorētiskie un filozofiskie koncepti. 

Veselības aprūpes starptautiskā pieredze un prakse, starptautiskās organizācijas, ES 

organizāciju struktūra un funkcionēšana. 

Apakšnozares pārbaudījumu programma – doktorants kārto promocijas eksāmenu specialitātē, 

vērtējums 10 ballu sistēmā. Promocijas eksāmena programma atbilst  Veselības aprūpes zinātnes 

apakšnozares programmas sadaļu saturam, kuras iekļautas doktoranta individuālajā studiju 

programmā. Eksāmena jautājumus izstrādā apakšnozares profesors un Latvijas Zinātnes padomes 

apstiprinātā Medicīnas nozares Promocijas padome. Promocijas padomi veido starptautiski  atzīti 

eksperti apakšnozarē, kuri atbilst Latvijas valsts augstāko zinātnes pārraudzības institūciju 

izvirzītajām prasībām. 



126 
 

Literatūras saraksts: 

1. Freeman, M., deMarrais, K., et al. Standards of Evidence in Qualitative Research: an 

Incitement to Discourse. // Educational Researcher, 2007, vol.36, N 1. 

2. Flick, U. Constructivism. // A Companion to Qualitative Research. (ed. Flick, U., von 

Kardoff, E., Steinke, I.) London: Sage Publications, 2004. 

3. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K., Research Methods in Education. London and New 

York: Routledge/Falmer, 2000. 

4. Houser J. Nursing Research:sudbury,Maas, Jones and Bartlett,2008, 586 lpp 

5. Nieswiadomy R.M. Foundations of Nursing research 5th ed.: Upper Saddle River, 

Pearson/prentice Hall, 2008. 

6. Nursing theories  and nursing practice, ed. by Marilyn E. Parker, 

Philadelphia:F.A.Davis,2001 

7. Nursing theory: utilization & application, ed. by Martha Raile Alligood, ann Marriner Tomey, 

St.Louis: Mosby, 2002 

8. Analysis and evaluation of contemporary nursing knowledge: nursing models and theories, 

Jacqueline Fawcett, Philadelphia: F.A. Davis,2000 

9. Connections: nursing research, theory and practice, Anne Young, Susan Gebhard Taylor, 

Katherine McLaughlin-Renpenning, ed. by Young Anne,RN, St.Louis, Mo:Mosby, 2001 

10. The Neumann systems model, Betty Neuman et all., Upper Saddle River, NJ:Prentice 

Hall,2002 

11. Nursing theories and nursing practice, ed. by Merylin E. Parker, F.A.Davis, 2001 

12. Analysis and evaluation of contemporary nursing knowledge : nursing models and theories, 

Jacqueline Fawcett, F.A.Davis,2000 

13. Connections : nursing research, theory and practice, Ann Young et all, St.Louis, Mo : 

Mosby,2001 

14. Theoretical basis for nursing, ed. by Melanie McEwen et all., Lipincott, 

Williams&Williams,2002 

15. Nursing theorists and their work, ed. by Ann Merriner Tomey et all., St.Louis, Mo : 

Mosby,2002 

16. Research and theory for nursing practice, New Yourk, NY: Springer Pub.Co.,2002 

17. Developing Professional Behaviors, ed. by Jack Kasar et al., 2000 

18. Practical Decision Making in Health Care Ethics: Cases and Concepts, ed by Raymond J. 

Devettere, 2000 

19. Beyond Regulations: Ethics in Human Subjects Research (Studies in Social Medicine), ed. by 

Nancy M. P. King et al., 1999 

20. Ethics in Research With Human Participants, ed. by Bruce at al., 2000 

21. Group Leadership Skills, Carolyn Chambers Clark, Publ. Springer, 2003 

22. Leaderships Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application, Bessie L. 

Marquis, Lippincott Williams& Wilkins, 2002 

23. Leading and Managing in Nursing, Pat S. Yoder Wise, Publ. Elsevier Science Health Science, 

2002 

24. Nursing Management Secrets, Polly Gerber Zimmermenn, Publ. Elsevier Science Health 

Science, 2002 

 

Studiju priekšmeta/ apakšnozares  

programmas vadītājs(-a) _____________________ prof. I. Millere 
     

(paraksts)
               

( akad.amats, vārds, uzvārds) 
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4.1.15. Doktorantūras studiju  apakšnozares „Kirurģija” programmas apraksts 

 

Studiju priekšmeta nosaukums - Medicīna, ķirurģijas apakšnozare (vispārīgā ķirurģija, asinsvadu 

ķirurģija, torakālā ķirurģija, neiroķirurģija, bērnu ķirurģija, 

plastiskā ķirurģija, anestezioloģija un reanimatoloģija, 

oftalmoloģija, otorinolaringoloģija ) 

 

Studiju priekšmeta vadītājs -  profesors Jānis Gardovskis 

Programmā iesaistītie docētāji –   

    profesors - Romāns Lācis 

    profesore - Guna Laganovska  

    profesors  - Aigars Pētersons 

    profesors - Indulis Vanags 

asoc.profesors  - Ralfs Kolītis 

profesors - Jānis Sokolovs 

    asoc.prof. – Genadijs Trofimovičs 

asoc.prof. - Genādijs Ambalovs  

asoc.prof. - Guntars Pupelis 

 

Klausītāji -  Klausītāji: doktoranti  

Apjoms - Apjoms: 4 kredītpunkti  

 

Programmas mērķis  - sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, zinātniskam 

un praktiskam darbam ķirurģijas apakšnozarē.  

Programmas uzdevumi  -doktorantam nepieciešams apgūt detalizētas teorētiskas zināšanas par 

iedzimto un iegūto, akūto un hronisko ķirurģisko patoloģiju etioloģiju, patoģenēzi, simptomātiku, 

diagnostiku, diferenciāldiagnostiku; 

-doktorantam jāapgūst modernās tendences ķirurģisko patoloģiju 

ārstēšanā, profilaksē un rehabilitācijā; 

-izveidot doktorantiem spēju metodoloģiski analizēt un izskaidrot 

nozares specifiskās situācijas un patoloģiju, klīniku un rīcības taktiku, kas ļautu iesaistīties medicīnas 

studentu un (vai) rezidentu apmācībā.  

 

PROGRAMMAS SATURS 

DOKTORANTŪRAS PROGRAMMA ATSEVIŠĶIEM ĶIRURĢIJAS KURSIEM 

 

VISPĀRĪGĀ ĶIRURĢIJA 

Akūts apendicīts, tā komplikācijas. Akūta apendicīta īpatnības veciem cilvēkiem, grūtniecības 

periodā. Hronisks apendicīts. Ķirurga taktika un ārstēšana strutaino mīksto audu iekaisuma gadījumā. 

Plaukstas strutainas slimības. Ţultsakmeľu slimība. 



128 
 

Postholecistektomiskais sindroms. Akūts holecistīts, mehāniskā dzelte. Trūču ķirurģija. Iesprūdušas 

trūces, ķirurga taktika. Diabēts un ķirurģija. Sepsis. Zarnu necaurejamība. Mehāniskais un 

dinamiskais ileuss, taktikas un ārstēšanas principi. 

Liesas ķirurģiskās slimības: diagnostika un ārstēšana. Vēdera slēgta un vaļēja trauma. 

Akūts aizkuľģa dziedzera iekaisums. Intensīvā terapija akūta pankreatīta gadījumā. Ķirurga taktika. 

Hroniska pankreatīta ķirurģiska ārstēšana. Aizkuľģa dziedzera vēzis. 

Akūts vēders ginekoloģijā. Diagnostika, diferenciāldiagnostika. Fizioloģiskās izmaiľas grūtniecības 

laikā. Ķirurģiskās slimības grūtniecēm. Diagnostika, diferenciāldiagnostika. Hroniskas iegurľa sāpes. 

Diagnostika, diferenciāldiagnostika. 

Kuľģa un 12-pirkstu zarnas čūlas perforācija un asiľošana. Diagnostika, ķirurga taktika. Kuľģa vēzis. 

Operēta kuľģa slimības, to ķirurģiskā korekcija. Tievo un resno zarnu slimības (Krona slimība, 

čūlainais kolīts, Hiršprunga slimība, divertikuļi, fistulas).Tievo un resno zarnu audzēji. 

Vairogdziedzera slimības un to ķirurģiska ārstēšana. Epitēlijķermenīšu slimības. Virsnieru slimības. 

Aknu ķirurģiskās slimības (portālā hipertenzija, ehinokoks, vēzis, labdabīgie audzēji). Peritonīts, 

taktika un ārstēšanas principi. Krūts dziedzera iekaisumi, priekšvēţa saslimšanas, vēzis. 

Minimāli invazīvā ķirurģija. Ķirurģisko slimnieku sagatavošana operācijai, pēcoperācijas periods, tā 

nodrošināšana. Infūzijas terapijas un parenterālās barošanas pamatprincipi 

Hemoroīdi: diagnostika, ārstēšana. Anāla fisūra, kokcigodinija, pruritus ani. Akūts un hronisks 

paraproktīts. Taisnās zarnas priekšvēţa slimības, vēzis. Urīnceļu onkoloģiskās slimības. Prostatas 

adenoma. Neatliekamās uroloģiskās slimības. Urogenitālā trauma. 

 

ASINSVADU ĶIRURĢIJA 

Apakšējo ekstremitāšu primāra un sekundāra vēnu varikoze. Akūts tromboflebīts. Akūta 

flebotromboze. Diagnostika, ārstēšana. Akūta un hroniska arteriālā išēmija ekstremitātēs. Indikācijas 

speciālai  izmeklēšanai un operācijai. Konservatīva un operatīva ārstēšana. Aortas aneirismas. 

Klīnika, diagnostika un ārstēšana. Bronhiocefālo aortas zaru patoloģija. Klīnika, diagnostika, 

ārstēšana. 

 

TORAKĀLĀ ĶIRURĢIJA 

Krūšu kurvja orgānus topogrāfiskā anatomija. Plaušas un pleiras fizioloģija. Slimnieka ar krūšu kurvja 

orgānus patoloģiju fizikālās un speciālās izmeklēšanas metodes. Intensīva terapija torakalājā ķirurģijā. 

Plaušas vēzis. Nesikšunu plaušu vēţa ārstēšanas taktika. Plaušu un pleiras strutainās slimības. Videnes 

iekaisums, audzēji, „miastenia gravis‖. Barības vada speciālās izmeklēšanas metodes. Barības vada 

funkcionālas slimības. Barības vada vēzis, divertikuli, striktūras. Barības vada aizvietošanas 

operācijas. Diafragmas ķirurģiska patoloģija. Minimāli invazīvā torakāla ķirurģija. Torakālu 

slimnieku sagatavošana operācijai, pēcoperācijas periods, tā nodrošināšana. Parenterālās barošanas 

pamatprincipi 

NEIROĶIRURĢIJA 

Galvas smadzeľu traumatiski bojājumi. Diagnoze ārstēšanas principi. Perifērās nervu sistēmas. 

Spontāni subarahnoidāli asinsizplūdumi, diagnoze, ārstēšanas principi. Hemorāģiskie insulti. Sāpes, 

ģenēze, ārstēšanas pamatprincipi. 

BĒRNU ĶIRURĢIJA 

Akūta vēdera dobuma ķirurģiska patoloģija bērniem (akūts apendicīts, peritonīts, periapendikulārs 

infiltrāts, abscess), klīniskā aina, diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipi. Vēdera dobuma orgānu 

trauma, diagnostika, ārstēšana. Iedzimta un iegūta gremošanas trakta necaurejamība. Prenatālās 

diagnostikas un fetālās ķirurģijas iespējas. Augsts un zems ileuss. Iedzimti vēdera dobuma priekšējās 
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sienas defekti (gastrošīze,omfalocēle). Invaginācija. Megakolons. Hiršprunga slimība, diagnostika, 

ārstēšana. Anorektālās attīstības anomālijas. Asiľošana no kuľģa – zarnu trakta. Obstruktīvas 

uropātijas bērniem, jēdziens par hronisku sekundāru pielonefrītu, tā diagnostikas un ārstēšanas 

pamatprincipi. Urīnizvadceļu traumatiski bojājumi. Iedzimtas centrālās nervu sistēmas attīstības 

anomālijas, to diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipi. Neirotrauma un tās smaguma izvērtēšanas 

kritēriji. Iedzimta ortopēdiska patoloģija bērniem. Iedzimts gūţas locītavas meţģījums, greizās pēdas, 

šķībais kakls. Mazās ķirurģiskās saslimšanas bērniem (trūces, hidrocēle, funikulocēle, kriptorhisms, 

fimoze), diagnostika, ķirurģiskās ārstēšanas laiki. Akūta sēklinieka sindroms, diagnostika, ārstēšana. 

Akūts hematogēns osteomielīts, tā formas, diagnostika, ārstēšana, komplikācijas. Bieţākās bērnu 

vecuma onkoloģiskās saslimšanas (neiroblastoma, nefroblastoma, hepatoblastoma, Jūinga sarkoma, 

osteogēna sarkoma); hemangioma, limfangioma, ārstēšanas taktika, prognoze. 

PLASTISKĀ ĶIRURĢIJA 

Āda, tās derivāti. Plastiskās ķirurģijas pamatprincipi. ―Z‖ plastika, šuves. Fleksoru cīpslas plaukstā, to 

zonu sadalījums. Cīpslu šuves, transplantāti, cīpslu transpozīcijas. Divetapu cīpslu plastika. Brīvo 

audu vaskularizēti transplantāti. Mikroķirurģiskie instrumenti. Mikroķirurģijas preparēšanas 

pamatprincipi. Mikroķirurģisko šuvju pamatprincipi. Parastās, ―locked‖ un ―running‖ šuves. Pirksta 

ekstenzoru aparāts, kinētika, patoloģija, funkcija. Cīpslu bojājumi, to ārstēšana. Mikroanastomoţu 

veidi. Perifēro nervu ķirurģija. Mikrovaskulārās ķirurģijas komplikācijas. Plaukstas kaulu 

osteosintēze.. Kaulu reparācijas fizioloģija. Kaulu autotransplantāti. Allotransplantāti. 

Eksperimentālās mikroķirurģijas metodes. Lēveri. Lēveru apasiľošanas anatomiskie varianti, to 

pielietošana ķirurģijā. Angiostomas. Lēveri ar netipisku apasiľošanu: arterializētie, venozie, caurteces 

lēveri. Akūtā mikroķirurģiskā rekonstrukcija. Onkoloģija plastiskajā un rekonstruktīvajā ķirurģijā. 

Defekta slēgšana pēc ablatīvām operācijām. Plaukstas pirkstu rekonstrukcijas metodes. īkšķa 

atjaunošanas tehnika. 

Maksilofaciālā trauma.Apdegumi un apsaldējumi. Galvas un kakla iedzimtie defekti un slimības, to 

rekonstrukcija. Ādas un mīksto  audu problēmas spināliem pacientiem. 

Krūšu rekonstruktīvā ķirurģija. Krūšu estētiskā ķirurģija. Alloplastisko implantu pielietošana 

plastiskajā ķirurģijā. Lokālā un reģionālā anestēzija. Ķermeľa kontūras korekcija: abdominoplastika, 

liposkulptūra u.c. Sejas estētiskās operācijas. Limfedēma, tās ķirurģiska ārstēšana. Dipitrēna 

kontraktūra. Nervu kompresijas sindromi. Stenozējošais ligamentīts. De Kurvēna slimība. 

Tendovaginīti. Karpālo kaulu lūzumi un deģeneratīvās saslimšanas. Distālās radioulnārās locītavas 

patoloģija.  

Labdabīgie plaukstas veidojumi.  

ANESTEZIOLOĢIJA 

Topogrāfiskā anatomija anesteziologiem no elpceļu caurlaidības nodrošināšanas, invazīvā pacientu 

monitoringa, kā arī transfuzioloģiskās terapijas viedokļa un no centroaksiālo un perifēro nervu un 

nervu pinuma blokāţu viedokļa. Fizioloģija/patoloģiskā fizioloģija ar bioķīmijas elementiem 

anesteziologiem. Farmadinamika un farmakokinētika anesteziologiem. Fizika ar statistikas pamatiem 

anesteziologiem. „Grūto‖ elpceļu problēmas risinājums. Vispārējā un reģionālā anestēzija un 

monitorings abdominālajā ķirurģijā, uroloģijā un ginekoloģijā/dzemdniecībā. Anestēzijas īpatnības un 

problēmas, laparoskopiskās operācijas un anestēzija, agrīns pēcoperācijas periods. Anestēzija 

neiroķirurģijā, ortopēdijā un traumatoloģijā, pediatrijā un neonatoloģijā, vaskulārajā ķirurģijā, 

torakālajā ķirurģijā, sirds ķirurģijā, oftalmoloģijā, ORL ķirurģijā, endokrīnajā ķirurģijā, plastiskajā un 

mikrovaskulārajā ķirurģijā, stomatoloģijā un maksillofaciālā ķirurģijā, diagnostisko procedūru un 

manipulāciju laikā un akūtā ķirurģijā, ambulatorajā un vienas dienas stocionārā, transplantoloģijā. 
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Pēcoperācijas monitorings un analgēzija. Akūto pēcoperācijas sāpju terapija . 

INTENSĪVĀ TERAPIJA UN REANIMĀCIJA.  

Pamata un padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas algoritmi, kas šobrīd pieľemti valstī. 

Elpošanas mazspēja; mākslīgā plaušu ventilācija: indikācijas, tehnika, aparatūra, ventilācijas 

parametri, ventilācijas reţīmi, ventilācijas monitorings; pacienta atradināšana no ventilatora. Ūdens-

elektrolītu vielmaiľas traucējumi; skābju-sārmu līdzsvara novirzes. Enterālā un parenterālā barošana 

intensīvajā terapijā. Šoks, tā veidi. Anafilakse. Organisma reakcija uz traumu, operāciju un infekciju 

(SIRS), tā diagnostika, pārmērīgas reakcijas korekcija. Sepse. ARDS (akūts respiratorais distresa 

sindroms); hemostāzes traucējumi: DIK sindroms, koagulācijas traucējumu diagnostika un 

koriģēšana. Hiperbārā oksigenācija. Intensīvā terapija pediatrijā, toksikoloģijā, kardioloģijā. Nieru un 

aknu aizstājterapija. Transfuzioloģija. 

Neatliekamā medicīna.  

Sirdsdarbības akūto traucējumu diagnostika, diferenciāldiagnostika un neatliekamā palīdzība. 

Elpošanas sistēmas akūto traucējumu diagnostika, diferenciāldiagnostika un neatliekamā palīdzība. 

CNS akūto traucējumu diagnostika, diferenciāldiagnostika un neatliekamā palīdzība. Endokrīnās 

sistēmas darbības akūto traucējumu diagnostika, diferenciāldiagnostika un neatliekamā palīdzība. 

Traumas pacientu dzīvībai bīstamo traucējumu diagnostika, diferenciāldiagnostika un neatliekamā 

palīdzība. Toksikoloģisko pacientu akūto traucējumu diagnostika, diferenciāldiagnostika un 

neatliekamā palīdzība. 

OFTALMOLOĢIJA 

Acs un tās palīgmehānismu anatomija, fizioloģija, optika.  

Oftalmoloģijas diagnostikas un izmeklēšanas metodes : fluorescentā angiogrāfija; 

acs asinsvadu doplerogrāfija. Eksoftalmometrija. Oftalmohromoskopija. 

Oftalmometrija . Intraokulārās lēcas aprēķināšana. A un B ultraskaľas izmeklēšana. 

Elektroretinogrāfija. Elektrofizioloģiskā acs izmeklēšana.OCT.  

 Acs priekšējo daļu patoloģija. Acs priekšējo daļu slimības – plakstiľu , asaru ceļu , konjunktīvas, 

radzenes slimību etiopatoģenēze , klasifikācija, diagnostikas metodes, klīnika, ārstēšanas metodes, 

prognoze. Radzenes transplantācija un keratoprotezēšana.  

Katarakta. Glaukoma. Lēcas slimības. Kataraktas etiopatoģenēze, klīnika , diagnostika, ārstēšanas 

metodes, prognoze. Kataraktas ķirurģiskā ārstēšana. Antiglaukomatozo operāciju veidi. Afakija. 

Intraokulārā korekcija. Glaukomas epidemioloģija, etiopatoģenēze, klīnika. Lāzerterapija. 

Tīklenes un redzes nerva slimības. Tīklenes iekaisumu , klīnika. Tīklenes distrofijas etiopatoģenēze, 

klīnika. Tīklenes atslāľošanās, etiopatoģenēze, klīnika. Endoteliālo augšanas faktoru inhibitoru 

pielietošana  neovaskularizācijas ārstēšanā. Redzes nerva iekaisumu etiopatoģenēze, klīnika. Redzes 

nerva atrofijas , etiopatoģenēze, klīnika. 

Acs traumas. Orbitas ievainojumi. Acs palīgmehānismu ievainojumi. Radzenes un sklēras 

perforējošie ievainojumi. Perforējošo ievainojumu komplikācijas. Intraokulāro svešķermeľu 

diagnostikas metodes. Intraokulāro svešķermeľu izľemšanas metodes. 

Acs apdegumi. Acs kontūzijas.  
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Oftalmoonkoloģija. Acs un acs palīgmehānismu jaunveidojumi. Diagnostikas metodes. Acs 

melanomas epidemioloģija, klīnika. Eksoftalms. 

 Neirooftalmoloģija. Redzes lauka defekti, to diferenciālā diagnostika. Redzes nerva diska tūska. 

Zīlītes izmaiľas. 

Vitreoretinālā ķirurģija Tīklenes atslāľošanās etiopatoģenēze, klīnika. Vitreālās ķirurģija. 

Intravitreālās  tamponāde. Diabētiskās retinopātija, Lāzerterapija. 

OTORINOLARINGOLOĢIJA 

Dzirdes un līdzsvara orgānu, deguna un tā blakus dobuma, rīkles, balsenes, trahejas un barības vada 

kakla posma anatomija un fizioloģija, slimību etioloģija, patoģenēze, simptomatoloģija un 

diagnostika: spoguļ- un mikroskopija, elektroakustiskās metodes, otoneiroloģiskās metodes, 

rentgenoloģiskā diagnostika, sonogrāfija. 

Kursa/ apakšnozares pārbaudījumu programma – doktorants kārto promocijas eksāmenu 

specialitātē, vērtējums 10 ballu sistēmā. Promocijas eksāmena programma atbilst Medicīnas nozares 

ķirurģijas apakšnozaru programmu sadaļu saturam, kuras iekļautas doktoranta individuālajā studiju 

programmā. Eksāmena jautājumus izstrādā apakšnozares/specialitātes profesors un Latvijas Zinātnes 

padomes apstiprinātā Medicīnas nozares ķirurģijas apakšnozares Promocijas padome . Promocijas 

padomi veido  starptautiski  atzīti eksperti apakšnozarē, kuri atbilst Latvijas valsts augstāko zinātnes 

pārraudzības institūciju izvirzītajām prasībām. 

Studiju rezultāti –  

Zināšanas:  

Pārzina, spēj pareizi, skaidri un nepārprotami izskaidrot ķirurģijas diagnostikas un ārstēšanas metoţu 

lietošanu, blakusparādības, sniegt atbildes par jautājumiem, kas saistīti ar ķirurģijas patoloģijām gan 

veselības aprūpes profesionāļiem, gan nespeciālistiem, kombinējot un konkrētās situācijās pielietojot 

studiju programmas kursu pamatzināšanas, ievērojot, ka prioritātes ir pacientu drošība un labklājība. 

 

Prasmes:  

Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem ķirurģijā atbilstošas metodes, veicot 

ieguldījumu zināšanu robeţu paplašināšanā vai dodot jaunu izpratni esošām zināšanām un to 

pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski 

citējamu publikāciju līmenī. Prot gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības 

jomu ķirurģijā ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi formulēt 

un kritiski analizēt zinātniskas un profesionālas problēmas. Prot integrēt daţādu jomu zināšanas, 

sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, profesionālās darbības metoţu attīstībā. Parāda izpratni 

un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

 

Kompetences:  

Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai 

inovāciju uzdevumus ķirurģijā, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela 

apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā. Spēj gatavot zinātniskas publikācijas 

un pārskatus, vadīt jaunākā zinātniskā personāla, palīgpersonāla darbu. 
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Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 2011, 407 pp, ISBN-10: 3642082963 

ISBN-13: 9783642082962 

94. S.Rajagopalan, D.Mukherjel, E.Mohler, Manual of Vascular diseases, Lippincott Williams et 

Wilkins, Philadelphia, 2007, 437 p. 

95.  R.Fitridge, M.Thompson, Mechanisms of vascular disease, A.textbook for vascular surgeons, 

Cambridge, UK, 2007, 423 p. 

96. C.D.Liapis, K.Balzer, F.Beneditti – Valentini, J.Fernandes et Fernandes, Vascular Surgery, 

Springer Berlin Heidelberg, New York, 2007, 674 p. 

97. L.Hands, M.Murphy, M.Sharp, S.Ray-Chaudhuri, Vascular surgery. Oxford university press, 

Oxford New York 2007, 480 pp. 

98. M.A.Creager, E.Braunwald, Atlas of Vascular Disease. Springer, 2008, 296 pp. 

99. K.Zariľš, B.Gevercs, Asinsvadu ķirurģijas atlants, Nacionālais apgāds. Rīga, 2008, 293 lpp. 

100. R.Mattasi, D.A.Loose, M.Vaghi, Hemangiomas and vascular malformations. Springer – 

Verlag, Italia, 2009, 335 p. 
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programmas vadītājs(-a) _____________________ prof. J. Gardovskis 
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4.2. Programmā iesaistītais akadēmiskais personāls un 

akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas 

Uzvārds, vārds akadēmiskais/zinātniskais 

grāds 

Darba vieta 

Akota Ilze prof./ dr.med. RSU, Mutes, sejas un ţokļu 

ķirurģijas katedra 

Ambalovs Genādijs asoc.prof./dr.med. RSU, Ķirurģijas katedra 

Ancāne Gunta asoc.prof./dr.med. RSU, Psihomātiskās medicīnas 

un psihoterapijas katedra 

Andrēziľa Raisa prof./ dr.med. RSU, Psihiatrijas un 

narkoloģijas katedra 

Apse Pēteris prof./dr.habil.med. RSU, Zobu protezēšanas 

katedra 

Apškalne Daina doc./dr.med. RSU, Neiroloģijas un 

neiroķirurģijas katedra 

Bahs Guntis asoc.prof./dr.med. RSU, Ģimenes medicīnas 

katedra 

Baķe Mārīte Ārija vad.pētn./dr.med. RSU, Aroda un vides 

medicīnas katedra 

Boka Viesturs Dr.med. VSIA „Gaiļezers‖ valdes 

priekšsēdētājs 

Briģis Ģirts prof./dr.med. RSU, Sabiedrības veselības un 

epidemioloģijas katedra 

Brinkmane Anda asoc.prof./dr.med. RSU, Terapeitiskās 

stomatoloģijas katedra 

Care Rūta prof./dr.med. RSU, Terapeitiskās 

stomatoloģijas katedra 

Čapenko Svetlana vad.pētn./dr.habil.biol. RSU, A. Kirhenšteina 

mikrobioloģijas un 

virusoloģijas institūts 

Čēma Ingrīda prof./dr.habil.med. RSU, Orālās patoloģijas 

katedra 

Dērveniece Andra doc./dr.med. RSU, Infektoloģijas un 

dermatoloģijas katedra 

Eglīte Maija prof./dr.habil.med. RSU, Aroda un vides 

medicīnas katedra 

Eľģelis Arnis asoc.prof./dr.med. RSU, Bērnu ķirurģijas katedra 

Ērglis Andrejs asoc.prof./dr.med. LU, Medicīnas fakultāte 

Gardovska Dace prof./dr.habil.med. RSU, Pediatrijas katedra 

Gardovskis Jānis prof./dr.habil.med. RSU, Ķirirģijas katedra 

Groma Valērija asoc.prof. /dr.habil.med. RSU, Histoloģijas katedra 
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Henkuzena Ieva Dr.med./asoc.prof. LU, Medicīnas fakultāte 

Jansons Haralds Dr.habil.med. RSU, Biomehānikas 

laboratorija 

Jodzēviča Halina doc./Dr.med. RSU, Ortopēdijas katedra 

Jumtiľš Andris doc./dr.med. RSU, Ortopēdijas katedra 

Kalējs Oskars asoc.prof./dr.med. RSU, Iekšķīgo slimību katedra 

Kalnbērza Gunta Dr.med. BKUS Medicīniskās ģenētikas 

klīnika, Citoģenētikas 

laboratorijas vadītāja 

Kalvelis Andrejs prof./dr.habil.med. RSU, Iekšķīgo slimību katedra 

Karelis Guntis doc./dr.med. RSU, Neiroloģijas un 

neiroķirurģijas katedra 

Kasjanovs Vladimirs prof./dr.habil.ing. RSU, Biomehānikas 

laboratorija 

Kazāks Andris Dr.biol.  Latvijas Biomedicīnas izpētes 

un studiju centrs 

Keišs Jāzeps Dr.med. Latvijas Infektoloģijas centrs, 

Hepatoloģijas centra vadītājs 

Kleina Regīna prof./dr.med. RSU, Patoloģijas katedra 

Kloviľš Jānis dr.biol. Latvijas Biomedicīnas izpētes 

un studiju centrs 

Kolupajeva Tatjana doc./dr.biol. RSU, Infektoloģijas un 

dermatoloģijas katedra 

Korľevs Egīls asoc.prof./dr.med. RSU, Mutes, sejas un ţokļu 

ķirurģijas katedra 

Krams Alvils asoc.prof./dr.med. LU, Medicīnas fakultāte 

Krieviľš Dainis asoc.prof./dr.med. LU, Medicīnas fakultāte 

Krūmiľa Gaida prof./dr.habil.med. RSU, Radioloģijas katedra 

Kundziľa Rita asoc.prof./dr.med. Tromso Universitāte 

(Norvēģija), Klīniskās 

Odontoloģijas institūts 

Kupča Biruta asoc.prof./dr.med. RSU, Psihiatrijas un 

narkoloģijas katedra 

Kurjāne Nataļja doc./dr.med. RSU, Bioloģijas un 

mikrobioloģijas katedra 

Kūka Jānis Dr.pharm. Latvijas Organiskās sintēzes 

institūts, Farmaceitiskās 

farmakoloģijas laboratorija 

Ķīse Ligija asoc.prof./dr.med. RSU, Otorinolaringoloģijas 

katedra 

Ķīsis Jānis prof./dr.med. RSU, Infektoloģijas un 

dermatoloģijas katedra 

Laganovska Guna prof./dr.med. RSU, Oftamoloģijas katedra 
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Latkovskis Gustavs doc./dr.med. LU, Medicīnas fakultāte 

Lāce Baiba Vad.pētn./dr.med. Latvijas Biomedicīnas izpētes 

un studiju centrs 

Lācis Aris  Dr.med. BKUS Kardioloģijas un 

kardioķirurģijas klīnikas 

vadītājs 

Lācis Romans  Dr.med. Latvijas Sirds ķirurģijas centra 

vadītājs 

Lejniece Sandra prof./dr.med. RSU, Iekšķīgo slimību katedra 

Lejnieks Aivars prof./dr.med. RSU, Iekšķīgo slimību katedra 

Liepniece-Karele Inta doc./dr.med. RSU, Patoloģijas katedra 

Liguts Viesturs asoc.prof./dr.med. RSU, Anestezioloģijas un 

reanimatoloģijas katedra 

Logina Ināra prof./dr.med. RSU, Neiroloģijas un 

neiroķirurģijas katedra 

Lugovska Rita asoc.prof./dr.med. RSU, Bioloģijas un 

mikrobioloģijas katedra 

Mamaja Biruta asoc.prof./dr.med. RSU, Anestezioloģijas un 

reanimatoloģijas katedra 

Mihailova Inese asoc.prof./dr.med. RSU, Bioloģijas un 

mikrobioloģijas katedra 

Mikaţāne Helēna prof./dr.med. RSU, Iekšķīgo slimību katedra 

Miklaševičs Edvīns asoc.prof./dr.biol. RSU, Bioloģijas un 

mikrobioloģijas katedra 

Millere Inga asoc.prof./dr.med. RSU, Māszinību fakultāte 

Millers Andrejs asoc.prof./dr.med. RSU, Neiroloģijas un 

neiroķirirģijas katedra 

Mozgis Dzintars doc./dr.med. RSU, Sabiedrības veselības un 

epidemioloģijas katedra 

Murovska Modra Dr.med. RSU, A. Kirhenšteina 

mikrobioloģijas un 

virusoloģijas institūts 

Orļikovs Grigorijs prof./dr.habil.med. RSU, Iekšīgo slimību katedra 

Ozere Iveta doc./dr.med. RSU, Infektoloģijas un 

dermatoloģijas katedra 

Ozolanta Iveta prof./dr.habil.med. RSU, Morfoloģijas katedra 

Pavāre Zane doc./dr.med. RSU, Rehabilitaloģijas 

pētnieciskā laboratorija 

Petrova Tamāra doc./dr.med. RSU, Oftalmoloģijas katedra 

Pētersons Aigars prof./dr.habil.med. RSU, Bērnu ķirurģijas katedra 

Pētersons Aivars asoc.prof./dr.med. RSU, Iekšķīgo slimību katedra 

Pilmane Māra prof./dr.habil.med. RSU, Morfoloģijas katedra 

Pjanova Dace vad.pētn./dr.biol. Latvijas Biomedicīnas izpētes 
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un studiju centrs 

Platkājis Ardis asoc.prof./dr.med. RSU, Radioloģijas katedra 

Pupelis Guntars asoc.prof./dr.med. RSU, Ķirurģijas katedra 

Purviľa Santa doc./dr.med. RSU, Farmakoloģijas katedra 

Rancāns Elmārs asoc.prof./dr.med. RSU, Psihiatrijas un 

narkoloģijas katedra 

Raščevska Malgoţata prof./dr.psych. LU, Pedagoģijas, psiholoģijas 

un mākslas fakultāte 

Rezeberga Dace asoc.prof./dr.med. RSU, Dzemdniecības un 

ginekoloģijas katedra 

Rozentāle Baiba prof./dr.med. RSU, Infektoloģijas un 

dermatoloģijas katedra 

Salaks Juris prof./dr.med. RSU, Medicīnas vēstures 

institūts 

Sīle Vija Prof./dr.phil. RSU, Humanitāro zinātľu 

katedra 

Sīmanis Raimonds doc./dr.med. RSU, Infektoloģijas un 

dermatoloģijas katedra 

Skaģers Andrejs prof./dr.habil.med. RSU, Mutes, sejas un ţokļu 

ķirurģijas katedra 

Soboļeva Una asoc.prof./dr.med. RSU, Zobu protezēšanas 

katedra 

Sokolovs Jānis prof./dr.med. RSU, Otorinolaringoloģijas 

katedra 

Sondore Valentīna Dr.med. V/a Latvijas Infektoloģijas 

centra pētniecības nodaļas 

vadītāja 

Spila Daiga Bc.sc.soc. RSU, Bibliotēkas Informācijas 

centrs Latvijas veselības 

aprūpes speciālistiem 

Staľēviča Valda prof./dr.med. RSU, Pediatrijas katedra 

Stradiľš Pēteris doc./dr.med. RSU, Ķirurģijas katedra 

Strīķe Eva doc./dr.med. RSU, Anestezioloģijas un 

reanimatoloģijas katedra 

Studers Pēteris Dr.med. Traumatoloģijas un ortopēdijas 

slimnīca, virsārsts 

Šķesters Andrejs asoc.prof./dr.biol. RSU, Bioķīmijas laboratorija 

Štrumfa Ilze doc./Dr.med. RSU, Patoloģijas katedra 

Teibe Uldis prof./dr.biol. RSU, Fizikas katedra 

Teteris Ojārs asoc.prof./dr.med. RSU, Patoloģijas katedra 

Tretjakovs Pēteris asoc.prof./dr.biol. RSU, Cilvēka fizioloģijas un 

bioķīmijas katedra 

Trofimovičs Genādijs asoc.prof./dr.med. RSU, Ķirurģijas katedra 
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Upeniece Irēna doc./dr.paed. RSU, Sporta, uztura un 

pedagoģijas katedra 

Urtāne Ilga prof./dr.med. RSU, Ortodontijas katedra 

Vanags Indulis prof./dr.habil.med. RSU, Anestezioloģijas un 

reanimatoloģijas katedra 

Vētra Aivars prof./dr.med. RSU, Rehabilitācijas kadedra 

Vētra Anita asoc.prof./dr.med. RSU, Rehabilitācijas katedra 

Vētra Jānis prof./dr.habil.med. RSU, Morfoloģijas katedra 

Vidţis Aldis asoc.prof./dr.med. RSU, Zobu protezēšanas 

katedra 

Villeruša Anita asoc.prof./dr.med. RSU, Sabiedrības veselības un 

epidemioloģijas katedra 

Vīberga Ilze doc./dr.med. LU, Medicīnas fakultāte 

Vīksna Ludmila prof./dr.habil.med. RSU, Infektoloģijas un 

dermatoloģijas katedra 

Vītols Egils prof./dr.habil.med. RSU, Neiroloģijas katedra 

Vjaters Egīls Dr.med. PSKUS Uroloģijas centra 

vadītājs 

Voicehovska Jūlija doc./dr.med. RSU, Iekšķīgo slimību katedra 

Zeidlers Ints asoc.prof./dr.med. RSU, Rehabilitācijas katedra 
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Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas
§
 

CURRICULUM VITAE 

Vārds, uzvārds: 

Ģirts Briģis 

Dzimšanas datums: 

13.03.1953 

Dzimšanas vieta: 

Latvija, Ventspils 

Adrese: 

• mājas Lāčplēša iela 52/54 - 30, Rīga LV 1011, Latvija 

• darba Kronvalda bulvāris 9, Rīga LV 1010, Latvija 

Tālrunis: 

• mājas + 371 67285423 

•mobilais + 391 29161787 

•darba + 371 67338307 

Telefakss: 

+ 371 67338311 

E-pasts: 

• Personiskais: gbrigis@latnet.lv 

• Darba: Girts.Brigis@rsu.lv 

IZGLĪTĪBA 

1971 – 1977 Rīgas Medicīnas Institūta Ārstniecības fakultāte - ārsta kvalifikācija 

PAPILDUS IZGLĪTĪBA 

2008 Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kurss "Studentu darbu vadīšana augstākajā 

izglītībā", Gēteborga, Zviedrija 

                                                           
• Ietverti programmā iesaistīto docētāju- studiju priekšmetu pasniedzēju un apakšprogrammu vadītāju 

CV. Ar pilnu programmā iesaistīto pasniedzēju CV iespējams iepazīties elektroniskajā versijā. 

 

mailto:Girts.Brigis@rsu.lv
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2003 – 2005 Četru semināru kurss "Veselība un veselības politika: pētniecības un prakses 

mijiedarbība", OSI-ASPHER, Rīga, Latvija 

2002 ES Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra kursi "REITOX Akadēmijas 

intensīvais kurss par galvenajiem epidemioloģiskajiem indikatoriem", Madride, Spānija 

2001 Seminārs "Sabiedrības veselība – infekciju slimības: epidemioloģija un profilakse", 

Zalcburga, Austrija 

1999 Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kurss "Veselības programmu un veselības 

ekonomikā izvērtēšana", Gēteborga, Zviedrija 

1999 Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kurss "Klīniskā epidemioloģija un uz 

pierādījumiem balstīta medicīna", Gēteborga, Zviedrija 

1999 Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kurss "Statistiskās metodes epidemioloģijā", 

Gēteborga, Zviedrija 

1998 ES PHARE projekta kurss "Veselības aprūpes finansēšana un vadība", Rīga, Latvija 

1998 ES PHARE projekta un AML Sabiedrības veselības skolas seminārs "Kvalitātes vadība 

veselības aprūpē", Rīga, Latvija 

1997 PVO seminārs "Cilvēkresursi veselības plānošanas modeļiem", Budapešta, Ungārija 

1996 NORFA kursi "Veselības aprūpes stratēģiskā plānošana", Birštonas, Lietuva 

1996 Kursi "Pārmaiľas veselības aprūpes sistēmās", Utrehta, Nīderlande 

1995 "VIII Eiropas kursi epidemioloģijā", Florence, Itālija 

1992 Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kursi "Sabiedrības veselība", Gēteborga, 

Zviedrija 

1992 PVO kursi "Epidemioloģija un informācijas sistēmas", Budapešta, Ungārija 

1987 PVO seminārs "Diabēta epidemioloģija", Kembridţa, Lielbritānija 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1992 Grāds nostrificēts par Medicīnas doktora grādu. 

1986 Zinātľu kandidāta grāds endokrinoloģijas specialitātē - Maskava, Maskavas 2. 

Medicīnas institūts. Tēma: "Vairogdziedzera funkcija un tās regulācija pēc netoksiska un 

toksiska kākšļa slimnieku ķirurģiskas ārstēšanas". 

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS 

2003- pašreiz Profesors (specialitāte - Sabiedrības veselība un epidemioloģija) 

1998 – 2003 Asociētais profesors 
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1992- 1998 Docents 

1989- 1992 Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

DARBA PIEREDZE 

1992 – pašreiz Rīgas Stradiľa Universitātes (iepriekš – Latvijas Medicīnas Akadēmijas) 

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs 

1988 – 1992 Rīgas Medicīnas Institūts - vecākais pētnieks 

1978 – 1988 Latvijas Klīniskās un Eksperimentālās medicīnas institūta Endokrinoloģijas 

laboratorija - jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

1977- 1978 Pļaviľu zonālā slimnīca – ārsts 

1973- 1975 Rīgas pilsētas 1. slimnīca – medmāsa 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

2008- 2010 „Latvijas iedzīvotāju veselības aptauja‖ (CSP, EUROSTAT) 

2007- 2008 IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs‖ 

apakšprojekts „Cukura diabēta apmācības un glikēmijas paškontroles ietekme uz cukura 

diabēta metabolisko kontroli‖ 

2007- 2008 IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs‖ 

apakšprojekts „Cukura diabēta pacientu mirstība un to determinējošie faktori Latvijā‖ 

2007- 2008 IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs‖ 

apakšprojekts „HIV infekcijas prevalence un paaugstinātas inficēšanās riska uzvedības 

izplatība injicējamo narkotiku lietotāju un to seksa partneru vidū Latvijā‖ 

2005- turpinās „ES veselības aptauju un apsekojumu (EUHSID) datubāze‖ 

2003- 2004 „PVO Eiropas reģiona sabiedrības veselības stratēģija‖ 

2003- 2008 „Latvijas veselības aprūpes sistēma. Pārskats. (HiT - Latvia)‖ (PVO, Veselības 

sistēmu Observatorija) 

2002 ―Veselības aprūpes vadītāju apmācības nepieciešamības pētījums‖ (PB) 

2002- 2004 „Latvijas iedzīvotāju veselības aptauja 2002‖ (PHARE, CSP) 

2001 „Dzīves apstākļu pētījums Latvijā. Veselība.‖ (FAFO) 

2001- 2006 ―Sociālo faktoru ietekme uz I un II tipa cukura diabēta kompensāciju‖ 

1999 Starptautiskās finansu korporācijas (IFC) pētījums par investīciju perspektīvām Baltijas 

valstu privātā veselības aprūpes sektorā 

1998 „Veselības aprūpes cilvēkresursi Latvijā‖ (PB) 
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1997 „Veselības aprūpes kvalitātes process Latvijā‖ 

1996 „Veselības aprūpes attīstības stratēģija Latvijā‖ (LM) 

1996 „Sociālā aprūpe Latvijā. Veselības aprūpe‖ 

1996- 2000 „Insulinējama cukura diabēta vides un ģenētiskie riska faktori Latvijā‖ (LZP) 

1995 „Veselības aprūpes sistēmu novērtējums Latvijā‖ 

1995- 1996 „Elektromagnētiskā lauka ietekme uz Skrundas iedzīvotāju veselību‖ 

1994 „Rīgas ārstu uzskati par veselības aprūpes reformu Latvijā‖ 

1986- turpinās Hronisku neinfekciju slimību epidemioloģija. I un II tipa cukura diabēta 

epidemioloģiski pētījumi. Starptautiski projekti INTERHEALTH, CINDY, DIABALT, 

DIAMOND, EURODIAB. 

1978- 1986 Endokrinoloģija, vairogdziedzera slimības, vairogdziedzera funkcija pēc 

ķirurģiskas ārstēšanas. 

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

2007- turpinās Starpnozaru Koordinācijas komisija sabiedrības veselības jautājumos 

2005- 2009 Latvijas Sabiedrības veselības aģentūras konsultatīvās padome (priekšsēdētājs) 

2005- turpinās RSU medicīnas bāzes zinātľu promocijas padomes loceklis 

2005- turpinās Latvijas Veselības ekonomistu asociācija 

2004- 2008 Eiropas Savienības Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra zinātniskās 

komiteja (priekšsēdētāja vietnieks) 

1998- turpinās Eiropas Sabiedrības veselības asociācija (zinātniskās komitejas loceklis) 

1997- turpinās LZP eksperts 

1995- turpinās Latvijas Sabiedrības veselības asociācija 

1995- turpinās Latvijas Statistiķu biedrība 

1977- turpinās Latvijas Endokrinologu biedrība 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI 

2008 LR Veselības ministrijas un PVO apbalvojums 

PUBLIKĀCIJAS 

Kopējais skaits – 115, ietverot konferenču tēzes T.sk. pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts: 

Monogrāfijas 
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1.Briģis Ģ., Iedzīvotāju veselības apsekojuma analīze, izdevumā 2003. gada Latvijas 

iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti. 2004, CSP: Rīga. p. 11-122. 

2.Tragakes E., Brigis G., Karaskevica J., Rurane A., Stuburs A., Zusmane E., Avdeeva O., 

Schäfer M., Latvia: Health system review. Health Systems in Transition. Vol. 10. 2008: 

European Observatory on Health Systems and Policies. 251. 
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Sabiedriskā darbība  

1. Latvijas Onkoloģiskā Centra, Zinātniskās padomes sekretāre 1994 -1996.  

2. Ţurnāla ―Acta Oncologica Latviensia‖ redkolēģijas locekle kopš 1999.- . 

3. Studentu zinātniskā pulciľa vadītāja 1999.- 2003. 

4. Promocijas un habilitācijas stomatoloģisko disciplīnu padomes locekle ar 2000.-. 

5. Stomatoloģijas institūta valdes locekle ar 2001.- .  

6. Stomatologu zinātniskās biedrības priekšsēdētāja ar 2002 -. 

7. Stomatoloģijas institūta Ētikas komisijas priekšsēdētāja, no 2002.-  

8. RSU Senāta senators 2005. – 2009. 

9. Ţurnāla „Journal of International Maxillo-Facial Surgery‖ rakstu recenzents kopš 

2005. 

10. Baltic, Dental and Maxillo-facial Journal „Stomatologija‖, redkolēģijas locekle no 

2007.-  

11. RSU Zinātnes padomes locekle no 2010. – 

 

Apbalvojumi:  

 

1. Amerikas Orālās Medicīnas Akadēmija  -  Goda biedrs (Honorary Membership)- 2010.  

 

 Dalība profesionālos semināros, konferencēs, kongresos: 

 

1. 2. Gemeinschaftssymposium Riga –Rostock. Kiefer- Gesichschirurgue, Stomatologie., 

Riga, 9.-12.10. 1990. 

2. Symposium on Head – Neck Tumours, 1991, Tallina 

3. 7 – th Conference of Surgeons of the Baltic countries, Riga, October 14 – 16;1991 

4. V-th Biennal Congress of the International Association of Oral Pathologists, 1992.g., 

Hamburga 

5. 3. Gemeintschaftssymposium Rostock–Riga. Kiefer – Gesichtschirurgie, Rostock 1994..  

6. 1 st Congress of Baltic Maxillofacial and Plastic surgeons. Riga 24 – 26, 09,1993  

7. IV Gemeintschaftssymposium Rostock–Riga. Kiefer–Gesichtschirurgie, Riga 1995..  

8. International Seminar of Maxillofacial Reconstructive Surgery, Kaunas, June 1 – 3, 1995 

9. 13th Congress of European Association for Cranio – Maxillofacial Surgery, Swizerland, 5 

– 12 September, 1995 

10. 4th Assambley of BAMPS, September, 1996 in Birstonas, Lithuania 

11. 3. Pasaules latviešu ārstu kongress, 26 – 27 jūnijs, 1997, Rīga 

12. 14th Congress of European Association for Cranio – Maxillofacial Surgery 1 – 5 

september, 1998, Finland 

13. V Gemeintschaftssymposium Rostock – Riga., Rostock 1998.  

14. Pirmais Latvijas Zobārstu kongress, 7 – 8. Oktobris, 1998, Rīga 

15. 2. Baltijas Onkologu un radiologu kongress 10 – 12. septembrī 1998, Rīga  
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16. AML/RSU medicīnas nozares zinātniskā konference 9.02.1999 

17. The III Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery. Tartu – 

Estonia, May 14 – 16, 1999 

18. AML/RSU medicīnas nozares zinātniskā konference 15.02.2000 

19. The VI Joint symposium Rostock – Riga ‖Maxillo-facial Deformities: Multidisciplinary 

approach‖ Riga, Latvia, May 25-26, 2000.  

20. Eiropas Orālās medicīnas asociācijas 5.apvienotais kongress, 2000.g. 24.–26.08. 17. 

Otrais Latvijas zobārstu kongress, 2000. g. 4. – 5. 10. Rīga 

21. BAMPS 10 gadu jubilejas konference, 8 – 10 12.2000, Jūrmala 

22. Pasaules latviešu ārstu 4. kongress, Rīga, 2001.gada 20 – 22.jūnijs 

23.Virusinfektionen und Tumoren der oralen Schleimhaut. Interdisziplinares Symposium des 

Arbeitskreises Oralpathologie/ Oralmedizin und der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische 

Infektiologie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. Rostock, 6-7. Juli, 2001. 

24. Pasaules latviešu zinātnieku kongress, 2001.gada 14. – 15.augusts, Rīga 

25.  Baltic Workshop on OSFIX dental implant systems. Oktober 6, 2001, Riga 

26. BAMPS 4. un ortodontu 3. apvienotais kongress, 2002.g. 23. – 25.maijs, Rīga 

27. 16 th Congress of European Association for Cranio – Maxillofacial Surgery, Germany, 

Minster, 3 – 7. September, 2002. 

28. ―Zinātnes metodoloģija, pētījumu klasifikācija, epidemioloģisko un klīnisko pētījumu 

plānošana. Pētījumu projektu plānošana.‖ Prof. Eriksena lekciju kurss, 14. oktobris- 19. 

oktobris, 2002.  

29. Homotoksiloģija. Akūtās un recidivējošās slimības. Deģeneratīvās slimības. 

Internacionālās Homotoksiloģijas asociācijas kursi. Rīga, 2002.gada 1. novembris 

30. Baltic Workshop on Osseointegrated dental implants. November 16th, 2002, Riga 

31. Baltic Workshop on Osseointegrated dental implants. May 9 – 10th, 2003, Riga 

32. RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2003. gada 7. martā 

33. VII Gemeintschaftssymposium Rostock – Riga. Rostock,  2003..  

34. Osteoporozes problēmas stomatoloģijā. Otrā nacionālās Saskaľas (consensus) konference 

Latvijā. 2003.g. 16.-18. oktobris, RSU  

35  RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2004. gada februārī 

36. Orālās Medicīnas Eiropas asociācijas 7. kongress, Berlīne, Vācija, 2004., 23.-24. 

Septembris  

37. 1. ALUMNI konference Salcburgā. 2004. 2-3. oktobris 

38. 17. Internacionālais Mutes, sejas- ţokļu ķirurgu kongress, Vīnē, Austrija, 2005., 29. 08.-

2.09.  

39. 32. Eiropas Zobārstu izglītības asociācijas sanāksme (ADEE, Dented) Atēnas, Grieķija, 

2005. gada, 6.09-11.09. 

40. Latvijas Zobārstu asociācijas sēde ― Restauratīvās un estētiskās zobārstniecības 

aktualitātes un risinājumi.2005. 15. 10.    

41. ―Lietišķā etiķete‖. Seminārs 2005.gada 15. novembrī, SIA MERKURIJS konsultants.‖ 

42. „1 st East –West European Collaboration Conference in Plastic Reconstructive and 

Aesthetic Surgery. ‖2006. 27. Janvāris  

43. Sv. Apolonijai un prof. P. Stradiľa 110. dzimšanas dienai veltīta LZA sēde 2006. 8. 02. 

44. European Union of Medical Specialists, Section of Oro-maxillo- facial surgery, 

Speciālistu sanāksme Hamburgā, 2006. gada  24.-26. martā.  

45. VIII Gemeintschaftssymposium Rostock – Riga. Riga, 2006. 

46. „VI Baltic Workshop on osseointegrated dental implants.‖ 20. Maijs 2006, Riga 

47. LZA sēde: ―Zobārsta veselības saglabāšanas aktualitātes.‖ 2006. 10. jūnijs 

48. Latvijas Zobārstu asociācijas sēde ―Restauratīvās un estētiskās zobārstniecības iespējas.‖ 

2006. gada 14. oktobrī. 
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49. ―Diseases and Tumors of the Salivary glands.‖ Weekend seminar 21./22. October 2006, 

Salzburg. 

50.― Austrumeiropas zobārstu forums Lubdent- 2006‖, Ljublina, Polija 30. novembris - 3. 

decembris, 2 mutiskās prezentācijas  

51.  IX Gemeintschaftssymposium Rostock – Riga,  Rostock 2007.  

52.  ―1.World Congress of the International Academy of Oral Oncology.‖ 17 – 20 May 2007, 

Amsterdama, Holande  

53. „Sabiedrības veselība un aprūpe zobārstniecībā.―Rīga, 2007. gada 25.-26. maijs 

54. 57. Kongress der Deutschen Geselschaft fūr Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie.29.05. - 

2.06., 2007   

55.  „1. Nordic- Baltic Oral Medicine Conference.―Malme, 2007. gada 16.- 18. augusts  

56. 2
nd

 Baltic Scientific conference of Dentistry.‘‘ 2007., 08.-10. November, Riga, Latvia  

57. 9th Biennial Congress of the European Assotiation of Oral Medicine. 18.-20. September, 

2008, Salzburg, Austria 

58. Latvijas Orālās Medicīnas. Mutes, sejas un ţokļu ķirurgu un Onkologu –radiologu sēde 

2008. gada 10. novembrī  

59. Latvijas Orālās Medicīnas un Latvijas Zobārstu asociācijas sēde – seminārs 2008. 15.10.  

60. Rīgas Stradiľa Universitātes 8. Zinātniskā konference, 2009. 02.-03.aprīlis 

61. 10. Apvienotais simpozijs Rīga –Rostoka. 2009. gada 07.-10.maijs 

62. 6. Latvijas ārstu kongress, 2009. 18.-21.06.  

63. ―Zobārstniecības interdisciplinārais virziens.‖ 6. Latvijas ārstu kongress, 2009., 19.06. 

64. LVC Zinātniski praktiska konference ‖Melanoma un Viroterapijas iespējas melanomas 

ārstēšanā.‖ Rīga, 2009.25 09. 

65. 3
rd

 world meeting of interdisciplinary melanoma/skin cancer centers. November 19-21, 

2009, Berlin, Germany 

66. Rīgas Stradiľa Universitātes 2010. Gada Zinātniskā konference. 18.-19. Marts, Rīga  

67. 10th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, 21. -25.  

September, 2010, London 

68. Novelties in the odontological practice.‖Druskininkai, Lithuania, 15-16 October, 2010 

69. RSU Goda doktora, Krievijas Onkoloģijas centra Galvas un kakla audzēju klīnikas vad.,  

Prof. J. Matjakina lekcija „ Galvaskausa pamatnes rajona audzēji. ‖ RSU, Stomatoloģijas 

institūts, 11.11.2010  

 

 Ar Pedagoģiju un profesionālo izglītību saistītie semināri, konferences un kongresi.  

 

1. Eiropas zobārstu izglītības asociācijas (ADEE) konference Dresdenē, Vācijā, 2003. 3.09.- 

6.09. 

2. Eiropas zobārstu izglītības asociācijas (ADEE) konference Kardifā , Anglijā, 2004. 1.09.- 

5.09. 

3. Nordic research and innovation co-operation with Latvia. Seminārs, 2004. gada 26. 10., 

Rīga  

4. prof. M.H. Davis (Dundee University, UK) pedagoģiskie kursi ―Independent learning and 

core curriculum.‖ Rīga, 28.-30.07.05    

5. Sanāksme Nordplus Neighbor 2005-2006. ―Development of Oral Health research 

cooperation programm within Internet- based enviroment.‖ Rīga, 2006. 18.02. 

6. „EGOHID II – European Global Oral Health Indicators Developmetn Phase II. WP4 

Harmonization of knowledge.‖ Riga, 2006., Aprill 25 

7. Using learning outcomes and qualifications Frameworks. International Seminar , Riga, 

Aprill 28, 2006 

8. 33. Eiropas Zobārstu izglītības asociācijas sanāksme (ADEE, Dented) Krakova, Polija, 

2006. gada 29.08.-2.09. 
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9. Pieredzes apmaiľas brauciens uz Turku Universitāti. 27.-28.09.2006 

10. Seminar ―Get ready for EC 7 th Framework Programme.‖ Riga Stradins University, 

Latvia, 19. Oktober, 2006 

11. Mācību seminārs ―Structure and implementation of Objective structured clinical 

examination.‖ Riga, 12. -13. janvāris, 2007 

12. Mācibu seminārs: ―Profile and Competences of European Dentist.‖ 2007.,19.-20.01., 

Dublina  

13.  Eiropas zobārstu izglītības asociācijas sanāksme: ―Profile and Competences of European 

Dentist.‖ 2007, 13.-16.04  

14.   ―Global Congress on Dental Education‖ Dublin, 2007., 5.-7.September 

15. Vadības kursi: „Pārmaiľu vadība‖. RSU, 2008. gada, 3.- 4. aprīlis  

16.. „Boloľas procesa realizācija Latvijas augskolās.Problēmas un risinājumi.‖LU, 28.04. 08.  

17. Boloľas procesa seminārs par Latvijas nacionālo ziľojumu 2007.-2008. gada posmu, 

starptautiskie vērtēšanas kritēriji un tālāk darāmais. Rīga, LU, 2008.30.10. 

18. Eiropas Zobarstu izglitibas asociacijas sanaksme (ADEE), Helsinki, 26.08.-29.08.09 

19. ―Standarts for PhD Education in Biomedicine and Heath Science.‖ September 17, 2009, 

Riga  

20. ―Medical Education Course. Student Centred Learning.‖ RSU, 15.-17. Oktober, 2009 

21. Eiropas Zobārstu izglītības asociācijas sanāksme (ADEE), Amsterdama, 25-28. 08.2010. 

22. ―Boloľas process- augstākās izglītības internacionalizācija un iepriekš iegūtās formālās 

izglītības atzīšana.‖ 2010. 08.11. Rīga 

  

Administratīvās vadības sistēmas apmācība. 

 

1. Vadības kursi: „Pārmaiľu vadība‖. RSU, 2008. gada, 3.- 4. aprīlis  

2. Darba izpildes vadības sistēma. RSU, 2010.gada  27.10. un 11.11.   

 

Zobārstniecibas programmu starptautiskā ekspertēšana  

 

1. ADEE Site Visit to Department of Dentistry, Moscow State University of Medicine and 

Dentistry, November, 11-14th, 2007  

 

Latvijā nolasītās lekcijas zinātniski –praktiskās sēdēs, semināros un asociācijās: 

 

1. ―Diferenciācijas pakāpes klīniskā un prognostiskā nozīme orālā vēţa slimniekiem. ― 

Latvijas Zinātniskā stomatologu biedrības sēdē 1991.g. 20. 12.  

2. ―Citokeratīnu nozīme mutes gļotādas priekšvēţa un vēţa diagnostikā‖ Latvijas Mutes 

un sejas ţokļu ķirurgu asociācijas seminārā par onkostomatoloģijas jautājumiem 

1996.g. 23.02. 

3. ―Audzēju morfoloģiskās struktūras.‖ Latvijas Onkologu asociācijas, Latvijas 

Otolaringologu asociācijas, Latvijas Mutes, sejas un ţokļu ķirurgu asociācijas kopīga 

zinātniski –praktiskā sēde, veltīta LOC galvas un kakla audzēju nodaļas 10. gadu 

jubilejai. LOC 1996. g. 12.04.  

4. Galvas un kakla ādas audzēju diagnostika un ārstēšanas taktika. LOC seminārā 

―Aktuālie jautājumi sejas – kakla ļaundabīgo audzēju diagnostikā un plaušu 

patoloģijas diferenciāldiagnostikas problēmas.‖1999.g.29.09.  

5. ―Dietona ziedes lietošanas pieredze onkostomatoloģiskiem slimniekiem.‖ LZA 

―Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas sēde‖ 24.05. 2002.  

6. ―Mutes gļotādas slimību diagnostika, ārstēšana un pacientu aprūpe‖ Stomatoloģijas 

institūtā‖ SI metodiskajā seminārā 2003.g. 6.01. 
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7.  ―Latvijas zinātnisko stomatologu biedrības dibinātāji, vēsture, ieguldījums, 

zobārstniecības attīstība Latvijā.‖ Latvijas stomatologu zinātniskās biedrības sēdē 

2003.30. 04.  

8. ―Priekšvēţu aktualitātes‖- Zobārstu asociācijas sēde. 2003. 19. 11 

9. ―Informācija – lekcija par Eiropas zobārstnieciskās izglītības asociācijas izstrādātiem 

nolikumiem. Kompetence, ētika, studiju priekšmetu saturs.‖  Stomatoloģijas institūta 

metodiskais seminārs, 2003. 01.12 

10. ―Latvijas Stomatologu zinātniskā biedrības darbība Latvijā prof. D. Kalveļa vadībā.‖ 

Sēde veltīta D. Kalveļa 100. dzimšanas dienai. 2003. 5.12.  

11. ― Osteoporozes problēmas stomatoloģijā.‖ Lekcija Stomatoloģijas institūta metodiskā 

seminārā, 2004. 02.02 

12. ―Melanocītu un dzimumzīmju attīstība un diferenciāldiagnostika.‖ Lāzerķirurgu 

asociācijas sēde, 2004. 12 novembrī 

13. ―Melanomas etioloģija, diagnostika un klīniskās formas.‖ Lāzerķirurgu asociācijas 

sēde, 2004. 26.novembrī 

14. ―Melanomas laboratorā diagnostika, diferenciāldiagnostika un ārstēšana.‖ 

Lāzerķirurgu asociācijas sēde, 2004. 10. decembrī 

15. ―Galvas un kakla melanomas ārstēšana.‖ Mutes, sejas un ţokļu ķirurgu asociācijas 

sēde 2004. gada 17. decembrī.   

16. ―Holistiska pieeja zobārstniecībā.‖ Stomatologu Zinātniskās biedrības sēdē, 2005. gada 

26. novembrī 

17. „Diabetes Mellitus izpausmes mutes dobumā.‖ Lekcija Endokrinoloģijas un Diabēta 

māsu asociācijas sēdē, 2007. gada 21. jūnijā. 

18. „Mississippi Universitātes Zobārstniecības skola. Pieredze Izglītības jomā. ‖ SI 

seminārs, 2008. 7.04. 

19. „Par Larifāna klīnisko pielietojumu Zobārstniecībā.‖ Latvijas Zobārstu asociācijas 

sēde. 2009.26.09 

20. „Larifāna lietošanas pieredze Herpes vīrusu izraisīto slimību ārstēšanā.‖ Latvijas 

Zobārstu asociācijas, Mutes, sejas un ţokļu ķirurģijas un Orālās Patoloģijas asociācijas 

kopīgā sēde.2009. gada 28. novembrī 

 

Vieslekcijas ASV:  

1. „Herpes viruses‖, 2008. gada 5. martā. Mississippi Universitātes, Zobārstniecības 

skola, II studiju gads 

2. ―Viruses in Oral Malignancies‖ 2008. gada 5. martā. Mississippi Universitātes, 

Zobārstniecības skola, II studiju gads 

3. „Oral Medicine in Latvia: Larifan applicatiion in Dentistry.‖ 64th Annual Meeting the 

American Academy of Oral Medicine, „Oral Medicine and Immunity‖, April 13 -17, 

2010, New Mexico 

 
 Latvijā un RSU organizēto zinātnisko konferenču tēzes. Mutiskie un stenda referāti. 

 

1. Čēma I., B.Štengels, H.Nice., T. Freivalds Audzēja nomācējgēna p53 ekspresijas nozīme 

mutes dobuma priekšvēţu un plakanšūnu vēţa audos. AML/RSU zinātniskā konference, 1999 

gada 26. Februārī 

2.. I. Čēma. ―Apoptoze un tās kavētājfaktoru nozīme mutes dobuma slimībās―. AML/RSU 

Zinātniskā konference, 2000. gada 25.02. 

 3.  I. Čēma, J.Tārs, A.Skaģers, E.Korľevs, A.Muceniece, A.Bīgestāns, G.Lauskis, ― 

Melanomas sejas ādā un mutes gļotādā ―, Otrais Latvijas Zobārstniecības Kongress, Rīga, 

lpp. 39, 2000. 
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4. A. Dērveniece, I.Čēma, I.Hartmane, I.Mikaţāns, E.Strode, ― Sejas un kakla ādas pēcstaru 

dermatītu ārstēšana pacientiem ar ļaundabīgiem epiteliālajiem audzējiem―, Otrais Latvijas 

Zobārstniecības Kongress, Rīga, lpp. 40, 2000. 

5. E. Korľevs, A.Skaģers, J.Tārs, I.Čēma, G.Lauskis, A.Bīgestāns. ― Pieauss siekalu 

dziedzera audzēju ārstēšanas pieredze LOC: 12 gadu apskats ‖,Otrais Latvijas 

Zobārstniecības Kongress, Rīga, lpp. 46, 2000. 

9. I. Čēma ―Osteoporozes problēmas stomatoloģijā.‖ Otrā nacionālās Saskaľas (consensus) 

konference Latvijā. 2003.g. 16.-18. oktobris, RSU, tēzes 48.-49. lpp. 

10. I. Čēma, A. Rozenblats, J. Lasovskis ‖Orālās patoloģijas īpatnības ambulatoriem 

pacientiem.‖ Latvijas ārstu kongress, tēzes, 2005., 16.-18. 06., 9. lpp 

11.―Orālās Medicīnas nozīme praktiskajā stomatoloģijā.‖ RSU, Zinātniskā konference 2007. 

gada 29.-30.marts, 223 lpp., Tēzes  

12. I.Cema, G. Feldmane ―Herpes grupas vīrusu infekcijas mutes dobumā un to ārstēšanas 

pieredze.‖ RSU Zinātniskā konference, 2008.,13.-15.marts, tēzes, 192 lpp  

13.. E. Korľevs, J. Tārs, I. Čēma ―Šūnu diferenciācijas pakāpes nozīme mukoepidermālo 

karcinomu ārstēšanā.‖  RSU Zinātniskā konference, tēzes 2009., 2.-3. 04., 180.lpp. 

14. I. Čēma ―Orālās Medicīnas attīstība Latvijā.‖ Stenda referāts, 6. Latvijas ārstu kongress, 

tēzes 2009,  17.-18. lpp 

15. I. Čēma, G. Feldmane, I. Šāvēja, S. Garjāne ―Latvijā radītie profilakses līdzekļi un to 

lietošana Orālā medicīnā.‖ Stenda referāts, 6. Latvijas ārstu kongress, tēzes,  2009.,18.-19. 

Lpp 

16. K. Azarjana, A. Ozola, D. Pjanova. I. Čēma, R. Kleina, L. Enģele, B. Šteinerte, O. 

Heisele ―CDKN2A, CDK4, MC1R gēnu izmaiľas malanomas slimnikeiem ar melanoma, 

aizkuľģa dziedzera vai smadzeľu audzēja saslimšanas gadījumiem ģimenēs Latvijā.‖ RSU 

2010. Gada Zinātniskā konference, stenda referāts, tēzes, 263 lpp. 

17. A. Ķempele, K. Azarjana, I. Čēma, D. Pjanova ―Galvas un kakla lokalizācijas primāras 

ādas melanomas prognostiskie faktori.‖ RSU 2010. Gada Zinātniskā konference, stenda 

referāts, tēzes, 264. lpp. 

18. R. Kleina, D. Pjanova,  K. Azarjana, I. Čēma, O. Heisele Daţādas lokalizācijas ādas 

melanomas morfometrisks novērtējums. RSU 2010. Gada Zinātniskā konference, stenda 

referāts, tēzes, 294. lpp. 

 

Starptautiski mutiskie un stenda referāti kongresos, konferencēs .   

 

1. Skagers A., Kornevs E., Selga G., Cema I. , Tars J. Primary plastic surgery of combined 

oral cancer cure. Symposium on Head and Neck Tumors. 19
th

 – 20
th

 March, 1991, Tallin/ 

Estonia, p. 10-11, Oral Presentation 

2. Chema I. Oral Carcinoma: Significance of Clinical and Histological Parameter. VI th 

Biennial Congress of the International Association of Oral Pathologists. Abstracts. July, 27-

30, 1992, Hamburg/Germany, Poster 

3. Chema I. „Oral Carcinoma: Significance of Clinical and Histological Parameter.‖ VI th 

Biennial Congress of the International Association of Oral Pathologists. July, 27-30, 1992, 

Abstracts p.60, Hamburg/Germany, Poster. 

4. .Kornevs E., Skagers A., Tars J., Selga G., Chema I. Effectiveness of radical and modified 

neck dissection in the treatment of head and neck malignancies. Baltic Association for 
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Mācību programma rezidentu apmācībai kardioloģijas specialitātē 

Mācību programma „Elektrokardiogrāfija‖ 6.kursam. 
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profesors Aivars Lejnieks, asoc. profesore Helēna Mikaţāne (2003-2004?). 

5. LZP projekts Nr. 01.0351 Proteinkināzes C nozīme tromboģenēzē cukura diabēta pacientiem 

un tās farmakoloģiskās novērtēšanas iespējas. Vadītājs Dr.med. A. Lejnieks (2001-2003). 

6. IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstībai universitātēs‖ apakšprojekts „Vīrusu infekcijas 

pacientiem ar neskaidras izcelsmes neitropēniju un ķīmijterapijas iespējas‖. Vadītājs Dr.med. 

A. Lejnieks (2007-2008)  

7. LZP sadarbības projekts 06.0036 „Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un 

sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte‖ (vadītāja Dr.habil.med. Iveta Ozolanta), projekts 

„Ţokļa kaula kvantitatīvo un kvalitatīvo izmaiľu izpēte‖ vadītājs Dr. med A. Lejnieks (2006-

2009). 

8. European Foundation for the Study of Diabetes New Horizons Collaborative Research 

Initiative: Metabolomic analysis of diabetes: elucidating the metabolic correlates of diabetic 

Complications (vad. M. Dambrova) 

 

Valsts pētījuma programmas: 

1. VPP 2010. - 2013. Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metoţu, 

biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai vad. V. Pīrāgs, tās 

ietvaros: 

a. viens no izpildītājiem apakšprojektā  „Otrā tipa cukura diabēta pacientu ārstēšanā 

izmantoto medikamentu lietošanas optimizācija balstoties uz pacientu ģenētiskajiem 

un fenotipiskajiem profiliem‖ (OPTIMED) 

b. 9. projekta „Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība‖ 

apakšprojekts Nr.9.2 ―Vīrusinfekciju veicinātu autoimūno sistēmas slimību klīniskā 

un imunoģenētiskā izpēte, jaunu diagnostikas un terapijas pieeju izstrāde‖ (vadošais 

pētnieks) 

2. VPP Nr.8 „Latvijas Iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju 

zinātniskā izpēte ar multidisciplnāra pētnieciskā konsorcija palīdzību” – konsorcija vadītājs 

prof. Valdis Pīrāgs. Tā ietvaros (2006-2009): 

 8. projektā (vadošais pētnieks) „Aptaukošanās izraisīto slimību un cukura diabēta 

mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde.‖ 

 9. Projekts (projekta vadītājs, vadošais pētnieks) „Kardiometabolā sindroma riska faktoru 

un klīnisko formu ilgstošas perspektīvas novērošanas programma (reģistrs).‖ 
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Piedalīšanās klīniskajos pētījumos:  

 Dubultakls OMA pētījums: ―Multicentru, randomizēts, dubultakls pētījums par 

omapatrilāta un losartāna ietekmi uz kreisā kambara hipertrofiju un mērenas hipertensijas 

gadījumā‖. Koordinators – pētnieks: A. Lejnieks, vadošais pētnieks Jānis Skārds. 

Pētnieki: V. Paeglītis, B. Anšmite, L. Ozoliņa, I. Zīverte. (1998-1999). 

 Dubultakls ERAFT pētījums: ―Multinacionāls multicentrisks prospektīvs randomizēts 

dubultakls placēbo kontrolēts paralēlo kopu pētījums profenona efektivitātes un drošības 

novērtēšanai, dodot to pie lēnas atbrīvošanas pa 325mg divas reizes un 425mg divas 

reizes dienā, salīdzinājumā ar placēbo simptomātiskas paroksizmālas ātriju fibrilācijas 

profilaksei.‖ Koordinators – pētnieks: A. Lejnieks, vadošais pētnieks Jānis Skārds. 

Pētnieki: B. Anšmite, B. Bandere, L. Ozoliņa, I. Zīverte. (1999). 

 Dubultaizklāts ELITE pētījums: ―Multicentru, dubultaizklāts, randomizēts, paralēls, 

kaptoprila kontrolēts pētījums, lai novērtētu lozartāna ietekmi uz mirstību pacientiem ar 

simptomātisku sirds mazspēju.‖ - Koordinators – pētnieks: A. Lejnieks, vadošais pētnieks 

Jānis Skārds. Pētnieki: V. Paeglītis, B. Anšmite, L. Ozoliņa, I. Zīverte. (1997–2000). 

 Atklāts AZA 30002 pētījums: ―Atklāts nekontrolēts pētījums par 12 līdz 48 nedēļas ilgas 

telmisartāna terapijas drošību un efektivitāti hipertonijas pacientiem.‖ Koordinators – 

pētnieks: A. Lejnieks, vadošais pētnieks Jānis Skārds. Pētnieki: R. Feiste, B. Anšmite, L. 

Ozoliņa, I. Zīverte. (1999–2000). 

 Atklāts HAZ 30002 pētījums: ―Prospektīvs, randomizēts, atklāts paralēlo grupu pētījums, 

lai izvērtētu 12 mēnešus ilgas telmisartāna un HCTZ terapijas vai ramiprila un HCTZ 

terapijas ietekmi uz kreisā ventrikuļa masas indeksu pacientiem ar kreisā ventrikuļa 

hipertrofiju un esenciālo hipertensiju.‖ Koordinators – pētnieks: A. Lejnieks, vadošais 

pētnieks Jānis Skārds. Pētnieki: V. Paeglītis, B. Anšmite, L. Ozoliņa, I. Zīverte. (2000). 

 Atklāts salīdzinošs GRINDEX pētījums: ―Salīdzinošs pētijums SIMVASTATĪNS - 

GRINDEX vs Zocor‖ Koordinators – pētnieks: A. Lejnieks, vadošais pētnieks Jānis 

Skārds. Pētnieki: B. Anšmite, L. Ozoliņa, I. Zīverte. (2001). 

 Dubultakls OVERTURE pētījums: ―Randomizēts pētījums omapatrilāta salīdzināšanai ar 

enelaprilu to klīniskās efektivitātes novērtēšanai.‖ Koordinators – pētnieks: A. Lejnieks, 

vadošais pētnieks Jānis Skārds. Pētnieki: B. Anšmite, L. Ozoliņa, I. Zīverte. (1999-2002). 

 Dubultakls EUROPA pētījums: ―Perindoprila ietekme uz saslimstību un mirstību 

pacientiem ar stabilu sirds ishēmisko slimību bez sirds maspējas klīnikas. Trīs gadus ilgs, 

dubultakls, daudzcentru klīnisks pētījums. Koordinators – pētnieks: A. Lejnieks, vadošais 

pētnieks Jānis Skārds. Pētnieki: B. Anšmite, L. Ozoliņa, I. Zīverte. (1998–2003). 

 Atklāts salīdzinošs pētījums: „A Macrovascular Outcome Study in Type 2 Diabetes 

patients Coamparing Pioglitazone with Placebo in Addition to Existing Therapy 

(PROACTIVE) – vadošais pētnieks – A. Lejnieks, pētnieks - B. Anšmite (2001–2005). 

 AVANDIA – A study to evaluate the efficacy of rosiglitazone on reduction of 

microalbuminuria in patients with type 2 Diabetes mellitus, vadošais pētnieks – A. 

Lejnieks, pētnieks – B. Anšmite (2001-2003). 

 A phase IIIB/IV, multinational, multicentre, randomized, open study to establishe the 

optimal method for iniating and maintaining Lantus theraphy basedon a comparison of 

twwo treatment algorithms in subject with Type 1 dieabtes mellitus; vadošais pētnieks – 

A. Lejnieks, pētnieki – B. Anšmite, I. Leitāne (2002–2003). 

 Multicentre, open uncontroled clinical trial of HOE 901 in type 1 and 2 diabetes patients 

who previously particiapted in HOE 901 clinical stumdies; vadošais pētnieks – A. 

Lejnieks, pētnieki – B. Anšmite, I. Leitāne (2002–2003). 

 Multicentre, multinationa, randomise, open study to establish the optimal method for 

initiating and maintaning Lantus (insulin glargine) therapy based on a comparison of twoo 

treatment alogorithms to determinē optimal metabolic outcomes, safety, and satisfaction 

in subjects with Type 2 Diabetes Mellitus (AT-LANTUS), vadošais pētnieks – A. 

Lejnieks, pētnieki – B. Anšmite, I. Leitāne (2003-2004). 

 Multicentre, multinationa, randomise, open study patients with osteoporosis – FACT, 

vadošais pētnieks – A. Lejnieks, pētnieks – B. Anšmite (2003). 
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 AMG 162 A study to Evaluate AMG 162 in the Treatment of ostmenopausal 

Osteoporosis; vadošais pētnieks – A. Lejnieks, pētnieki – B. Anšmite, R. Bubārdis 

(2004). 

 ORIGIN A multicenter, multinational, randomized, 2x2 factorial design study to evaluate 

the effects of Lantus (Insuline Glargine) versus standard care and Omega-3 fatty acids 

versus Placebo, in reducing Cardiovascular morbidity and mortality in high risk people 

with impaired fasting glucose (IFG), impaired glucose tolerance (IGT) or early type 2 

diabetes; vadošais pētnieks – A. Lejnieks, pētnieki – B. Anšmite, I. Leitāne (2004). 

 OBSERVATIONAL study An observational study of patient cohorts who previously 

received long trem treatment pioglitazone or placebo in addition to existing anti diabetic 

medications; vadošais pētnieks – A. Lejnieks, pētnieki – B. Anšmite, R. Feiste (2004). 

 Milss II Starptautisks, daudzcentru, randomizēts, dubultakls klīnisks pētījums Milss II, nr. 

GRMSS 03-06 (Mildronāta efektivitāte un drošība ārstējot KSS (stabilu stenokardiju); 

vadošais pētnieks – B. Anšmite, pētnieki – A. Lejnieks, V. Paeglītis, D. Krievāne (2004). 

 CVAA489A2306 A randomized, double-blind, multicenter, active controlled, parallel 

design trial to evaluate the safety and efficacy of the combination of valsartan/amlodipine 

160/10mg versus amlodipine 10mg alone for 8 weeks in hypertensive patients who are 

not adequate controlled on amlodipine 10mg monotherapy; vadošais pētnieks – B. 

Anšmite, pētnieki – A. Lejnieks (2004-2005). 

 CLAF237A2308 A multicentre, randomized, doubleblind, active controlled study to 

compare the long-term effect (up to 5 years) of treatment with LAF235 50mg bid to 

Glimepiride up to 6mg daily as add-on theraphy in patients with type 2 diabetes 

inadequately controlled with metformin monotherapy; vadošais pētnieks – A. Lejnieks, 

pētnieki – B. Anšmite, M. Romanova (2005) 

 CONDOR celecoxib vs Omeprazol and Diclofenac for at risk Oteoarthritis and 

rheumatoid arthritis patients study; vadošais pētnieks – A. Lejnieks, pētnieki – B. 

Anšmite, H. Mikaţāne (2006) 

 ELIXA -Evaluation of LIXisenatie in Acute Coronary Syndrome – vadošais pētnieks, 

nacionālais koordinators A. Lejnieks. 

 

Zinātniski pedagoģiskā darbība:  

 Vadītie un aizstāvētie promocijas darbi: līdz šim laikam manā vadībā ir realizētas un 

aizstāvētas sešas medicīnas doktora promocijas darbi: A. Pētersons, A. Zvaigzne, V. 

Mackēvičš, I. Tolmanis, I. Konrāde, V. Kuzema. Iesniegtas vēl divas disertācijas RSU 

Zinātnes daļā: A. Slaidiľa, I. Stuķēna, kuru aizstāvēšana plānota šī pusgada laikā. Pilns 

doktorantu un viľu promocijas darbu saraksts minēts 1. pielikumā. 

 

Darbs sabiedriskajās organizācijas: 

 Latvijas Ārstu biedrības biedrs un Valdes loceklis; 

 Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisijas loceklis 

 Latvijas Hipertensijas biedrības priekšsēdis; 

 Latvijas Endokrinologu asociācijas Valdes loceklis; 

 Latvijas Endokrinologu asociācijas Sertifikācijas komisijas vadītājs; 

 Latvijas Internistu biedrības priekšsēdis; 

 Eiropas Diabēta Asociācijas biedrs (ESDA); 

 Amerikas Diabēta Asociācijas biedrs; 

 Amerikas Hipertensijas asociācijas biedrs 

 Amerikas Kaulu un minerālvielu zinātniskās biedrības (American Society for 

Bone and Mineral Research) biedrs; 

 Starptautiskās Tromboţu un Koagulopātijas apvienības biedrs 

 Latvijas Centrālās Bioētikas komisijas loceklis 

 Valsts Galvenais speciālists (Internā medicīna) 
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 VM Stratēģiskās padomes loceklis 

 

Dalībnieks:  
 Piedalos: 

o Apmācības semināros gan kā  dalībnieks, gan lektors Latvijā un ārzemēs. 

o  Ikgadējā Eiropas Diabēta Zinātniskās asociācijas (ESDA) kongresos sākot no 

1992.gada; 

o Amerikas Diabēta Asociācijas ikgadējā kongresā sākot no 1994. gada; 

o Diabetes Global Medical Conference in Indianapolis (1999); 

o Pasaules diabēta federācijas (IDF) kongresi: Helsinki (1997), Mehiko (2000), Parīze 

(2003); Keiptauna (2006); Monreāla (2009); 

o Kongresi par osteoporozi Latvijā un ārzemēs,  

o Citi semināri un kongresi: internā medicīnā, osteoporoze, arteriālā hipertensija, 

metabolais sindroms, dislipidēmija u. c. 

 Orgkomitejas un zinātniskās padomes loceklis: 

o EFES Postgraduate Clinical Endocrinology Course  2003. un 2005. gados; 

o IV Baltijas hipertensijas kongresā, Tallina, 2010; 

o Eiropas Endokrinologu kongress 2010 (Prāga); 

o Eiropas Hipertensijas kongress 2010 (Oslo). 

 Medicīniski zinātnisku ţurnālu redkolēģijas loceklis:  

o DIABETO Panorama (Lietuva), Ţurnāla Baltic Endocrinology ISSN 1822-2293;  

 Zinātniski – izglītojošu semināru organizēšana un lekciju lasīšana – Latvijā un ārzemēs. 

Pēdējos gados lekciju tematika saistīta ar: kardio vaskulārajiem riska faktoriem, 

arteriālā hipertensija, lipīdu un ogļhidrātu vielmaiľas traucējumi, metabolais sindroms, 

depresijas, adipozitātes, kalcija vielmaiľas, osteoporozes, cukura diabēta un ar to 

saistītām vēlīnām komplikācijām, virsnieru, vairogdziedzera u. c. endokrīno slimību 

problēmām. 
 

Patenti: 

G01N33/53, G01N33/574 redakcija 8 05.11.2010 Hroniskas limfoleikozes variantu prognozēšanas 

variants Rivkina A, Lejniece S, Lejnieks A.. 

Publikācijas:  

2011. gada 18. janvārī:  kopā - 208 , no tām: 

 Mācību grāmatas, mācību materiāls un vadlīnijas – 16, 

 Zinātniskie raksti – 51, 

 Populārzinātniskie raksti – 34, 

 Konferenču kongresu tēzes, stenda referēti, uzstāšanās - 107 

Saraksts ir pievienots 2. pielikumā.  

Valodu prasme: 

Latviešu  -  dzimtā 

Krievu  -  brīvi 

Angļu  -  labā sarunvalodas līmenī 

Apbalvojumi: 

Esmu apbalvots ar „1991.gada barikāţu dalībnieka piemiľas zīmi.‖ 
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Papildus informācija: 

Salīdzinoši labi protu rīkoties ar datoru un bieţāk izmantotām programmām. Ir autovadītāja apliecība. 

Aivara Lejnieka vadītie promocijas darbi 

līdz 2010. gada 1. oktobrim. 

A. Nobeigtie promocijas darbi: 
 

Vārds, uzvārds Nosaukums Aizstāvēšanas 

gads 

Slaidiľa Anda Pēcmenopauzes osteoporozes ietekme uz mutes 

dobuma struktūrām 

2010 

Kuzema Viktorija Anēmijas ārstēšanas ietekme uz hroniskas nieru 

slimības attīstību 

2009. 

Konrāde Ilze Dziļās glikēšanās galaproduktu receptora un 

glioksalāzes-1 loma cukura diabēta vēlīno 

komplikāciju attīstībā 

2008. 

Tolmanis Ivars Gastroezofageālās refluksa slimības ezofageālu un 

ne-ezofageālu simptomu saistība 

2008. 

Zvaigzne Agnis Proteīnkināzes C[beta]1 nozīme cukura diabēta 

vēlīnā komplikāciju patoģenēzē 

2006. 

Mackēvičš Vitolds Adiponektīna gēna lokusa atsevišķu nukleotīdu 

polimorfismu 45T>G un 276G>T ietekme uz 

insulīna rezistenci un metabolo sindromu SAPHPIR 

populācijā 

2005. 

Pētersons Aivars Monogrāfija "Kā atklāt un ārstēt nieru slimības" 

:sistēmiskas zinātniskas pieejas veicinātāja 

nefroloģijā, ar īpašu ietekmi peritoneālās dialīzes 

(nieru aizstājterapija) metodes ieviešanā Latvijā un 

nieru ultrasonoskopijas lomas padziļināšanā 

nefrologa praksē 

2005. 

B. Iesniegtie promocijas darbi RSU Zinātnes daļā 
 

Vārds, uzvārds Nosaukums 

Stuķēna Inga Iekaisuma un metabolo pārmaiľu marķieru nozīme kardiovaskulārā 

riska novērtēšanā 



186 
 

 

Šobrīd esošie doktoranti un vadīti promocijas darbi 

Vārds, uzvārds Nosaukums 

Eivazova Guļšena Vitamīna D koncentrācija daţāda vecuma sievietēm Latvijā ar un bez 

krūts vēţa, un sezonālo svārstību nozīme agrīnu kaula rezorbcijas 

marķieru un kaula struktūras izmaiľās pēcmenopauzāla vecuma 

sievietēm latvijā 

Anšmite Baiba Ķīmijterapijas izraisītā kardiotoksicitāte un hroniskās 

kardiotoksicitātes iespējas pacientiem ar Hodţika slimību un ne 

Hodţika limfomu 

Caune Una Infekciozu aģentu izraisītu artrītu diferenciāldiagnostika 

Kadiša Anda Latentu/persistentu vīrusu infekciju iesaiste reimatoīdā artrīta 

etiopatoģenēzē un korelācija ar klīnisko un radioloģisko atradni 

Kalniľš Artis Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju ārstēšanas metoţu 

salīdzinājums pacientiem ar koronāro sirds slimību 

Strēlnieks Aldis Daţādu, ātriju fibrilācijas recidīvus ietekmējošo faktoru noteikšana un 

to savstarpējā korelācija, pēc elektrokardioversijām 

Jubele Kristīne Dzīvību apdraudošo primāro kardiomiopātiju fenotipisko pazīmju 

informativitāte un šo pazīmju korelācija ar genotipiskajām izmaiľām 6 

– 8 gadus vecu bērnu populācijā Latvijā 

Dace Dubova Bioķīmisko un onkoloģisko marķieru diagnostiskā un prognostiskā 

nozīme malignu pleiras eksudātu gadījumos. 

InetaVasaraudze LNG IUS Mirena ietekme uz ogļhidrātu  vielmaiľu, lipīdu 

metabolismu, seruma hemoglobīna un ferritīna līmeni 18-45 gadus 

vecām sievietēm Latvijā. 

Roberts Stašinskis Etanola un alkohola surogātu izraisīto skābju-bāzu līdzsvara kalkulēto 

raksturlielumu diagnostiskā un diferenciāldiagnostiskā nozīme 

Maija Vikmane Respondentu atlases un terapijas efektivitātes izvērtējums mērenas un 

smagas, hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā, pielietojot sirds 

resinhronizācijas iekārtas 

Nikolajs Nesterovičš Nefarmakoloģisko ārstēšanas metoţu efektivitātes salīdzinājums 

pacientiem ar smagu sirds mazspēju un permanentu ātriju fibrillāciju 

Laila Meija Graudaugu balastvielu, vitamīna D, antioksidantu uzľemšanas 

savstarpējās saistības pētījums ar priekšdziedzera vēţa risku un 

uzľemtā uztura un biomarķieru novērtējums 
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Karlīna Elksne 

(zinātniskais 

konsultants) 

Jauni agrīni diagnostikas marķieri gestācijas diabēta attīstībai  

 

 

Prof. Aivars Lejnieks 

 

2011. gada 18. janvāris 
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CURRICULUM VITAE 

Māra Pilmane, Dr.habil.med., profesore 

http://www.lza.lv/scientists/pilmane.htm 

 

Dzimšanas gads, datums: 1962. gada 22. maijs 

Ieľemamais amats: 

Rīgas Stradiľa universitātes (RSU) Anatomijas un antropoloģijas institūts, direktore 

Telefons, fakss: 

darba: 371 7 326526, mob 371 29490710; fakss 371 7320862    

mājās: 371 7973578 

e pasts: pilmane@latnet.lv 

Izglītība:  

1980-1986 Latvijas Medicīnas Akadēmijas (LMA, tagadējā RSU) Pediatrijas fakultāte 

1986-1990 LMA pediatrijas katedras klīniskā ordinatore 

Darba gaitas: 

1990-1992 LMA pediatrijas katedras aspirante  

1992-1994 LMA histoloģijas katedras asistente 

1994-1997 LMA histoloģijas katedras vadītāja, docente 

1998-2002 LU profesore, LU MF anatomijas un histoloģijas katedras vadītāja 

2000-2003 LUMPII rezidentūras daļas vadītāja 

2001-2002 LU anatomijas un embrioloģijas muzeja vadītāja 

2001- LLU Zinātniskā centra Sigra vadošā pētniece  

2001- RSU profesore, anatomijas un antropoloģijas institūta direktore 

2002- RSU AAI Embrioloģijas studiju nodaļas vadītāja 

2002- BOVAS Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Patoloģijas biroja histoloģijas 

konsultante 

2006- Eiropas AVA clinic Latvijas filiāles konsultante 

2008-RSU AAI Histoloģijas un embrioloģijas katedras vadītāja 
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2009-RSU Morfoloģijas katedras vadītāja 

Zinātniskais grāds:  

1992.g.- medicīnas zinātľu doktore   

1997.g.- habilitētā medicīnas zinātľu doktore  

1997.g.- Latvijas Zinātľu Akadēmijas korespondētājlocekle  

Lasītie mācību kursi: vispārējā un speciālā histoloģija medicīnas fakultātes, rehabilitācijas 

fakultātes, stomatoloģijas fakultātes, medicīniskās embrioloģijas kurss medicīnas un 

stomatoloģijas fakultātei, šūnu bioloģija, neirozinātne biomedicīnas maģistriem.                    

Profesionālā izglītošanās:  

1) 1990.g. septembris, oktobris - staţēšanās Krievijas embriologu un histologu skolā; darba 

vadītājs - prof. A.Bruselovskis; 

2) 1992.g.aprìlis, maijs - staţēšanās Zviedrijā, Lundas Universitātes Medicīnisko šūnu 

pētījumu nodaļā histoloģiskajā neiroimunoloģijā; darba vadītājs - prof. Franks Sundlers; 

3) 1993.g. marts-maijs - staţēšanās Zviedrijā, Lundas Universitātes Medicīnisko šūnu 

pētījumu nodaļā histoloģiskajā neiroimunoloģijā; darba vadītājs - prof. Franks Sundlers; 

4) 1993.g. novembris - staţēšanās Zviedrijā, Lundas Universitātes Medicīnisko šūnu 

pētījumu nodaļā histoloģiskajā neiroimunoloģijā; darba vadītājs - prof. Franks Sundlers; 

5) 1994.g. aprìlis-maijs - staţēšanās Zviedrijā, Lundas Universitātes Medicīnisko šūnu 

pētījumu nodaļā histoloģiskajā neiroimunoloģijā; darba vadītājs - prof. Franks Sundlers; 

6) 1996.g. oktobris-novembris - staţēšanās Zviedrijā Umea Universitātes Anatomijas 

departamentā radioimūnhistoķīmiskās metodes apgūšanā. Līdzstrādnieks - Uno Kjorells 

7) 1997.g. janvâris-februāris - staţēšanās Zviedrijā, Lundas Universitātes Medicīnisko šūnu 

pētījumu nodaļā histoloģiskajā neiroimunoloģijā; līdzstrādnieks - prof. Franks Sundlers; 

8) 1997.g. júnijs-augusts - zinātnisks kopprojekts Austrālijā Garvana Medicīnisko pētījumu 

Centrā Sidnejā neirobioloģijā. Darba grupas vadītāji: Dţons Šains un Tiina Ismaa; 

9) 1997. g. septembris - Staţēšanās histoloģijas specialitātē Austrālijas Melburnas 

Universitātes Anatomijas un Šúnu bioloģijas departamentā. Departamenta vadītāja - 

profesore Daine Alcorn; 

10) 1998. g. maijs-júnijs - zinātnisks kopprojekts Zviedrijā Umea Universitātes Anatomijas 

departamentā neiropulmonoloģijā. Līdzstrādnieki - Uno Kjorells, Sture Forsgrens; 

11) 2000. g. decembris - zinātnisks kopprojekts Zviedrijā Upsalas Universitātes Anatomijas 

departamentā neiropulmonoloģijā. Līdzstrādnieki - Godfrìds Roomens, Anca Dragomir. 
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12) 2003. gada 19.10-13.10 – zinātniskas un akadēmiskas lekcijas Helsinku universitāte 

(Somija); 

13)  2006. gada 24.-30. 04 – Erasmus apmaiľas ietvaros staţēšanās Kauľas Medicīnas 

Universitātes (Lietuva); 

 14)  2007. gada 26.02-03.03 – Erasmus apmaiľas ietvaros staţēšanās Tamperes Universitātē 

(Somija); 

15) 2007. gada 28. 10 - 10. 11 – Erasmus apmaiľas ietvaros staţēšanās Dikles Universitātē 

(Turcija). 

 

Zinātniskā darba aktivitāte:  450 publikāciju autore; mācību grāmatas Medicīniskā 

embrioloģija autore (2006, līdzautors G.H.Šūmahers, Rīgas Stradiľa universitāte, 2006: 335 

lappuses); monogrāfijas J.Bērziľš, I.Logina, M.Pilmane, E.Vītols. Neiromuskulārās slimības 

(Nacionālais Apgāds, 2007: 278 lappuses) līdzautore; mācību grāmatas S.Boka, M.Pilmane, 

V.Kavak Embryology and Anatomy for Health Sciences (2010, RSU, 2010, pp 404) autore. 

Zinātniskā darba virzieni: 

Neirohormonālie peptīdi; perifērā neiroendokrīno šūnu sistēma; neiropeptīdu un klasisko 

neiromediatoru savstarpējā ietekme; neiropeptīdu saturošo nervšķiedru un neiroendokrīno 

šūnu lokalizācija normālās un slimās plaušās; plaušu neiroendokrīnās sistēmas ontoģenētiskie 

aspekti; neiropeptīdus saturošo nervšķiedru un neiroendokrīno šūnu lokalizācija kaulplēvē, 

kuľģa-zarnu tarktā; nervu augšanas faktori 

Bronhu epitēlija ultrastruktūras pārmaiľas slimniekiem ar ieilgušām, hroniskām elpceļu 

saslimšanām un astmātiķiem; plaušu surfaktanta pārmaiľas ar bronhītu un pneimoniju 

slimojošiem pacientiem 

Bronhu sienas hialīnā skrimšļa osifikācija un vakuolizācija ar daţādām elpceļu saslimšanām 

slimojošiem daţāda vecuma pacientiem; neiropeptīdu saturošo nervšķiedru inervācija ap 

hialīno skrimsli neizmainītos un patoloģijas skartos cilvēka bronhos; ektopiska kaula 

veidošanās 

ds RNS loma šūnu diferencēšanās gaitā daţādās šūnu kultūrās 

Kaulaudu morfofunkcionālā reģenerācija daţādās dzīšanas fāzēs; kaulaudu 

morfofunkcionālās kvalitatīvās un kvantitatīvās pārmaiľas 

Muskuļaudu un nervaudu bojājumu histopatoloģiskie aspekti, audu pārmaiľas reģenerācijas 

gaitā 

Histoķīmiskās un imūnhistoķīmiskās metodes: fluorescences, biotīna avidīna, biotīna 

streptavidīna; in situ hibridizācija; TUNEL tehnika; elektronmikroskopija; šūnu kultūras. 

Embrioloģija: nervu sistēmas, kuľģa un zarnu trakta, elpošanas sistēmas attīstība. 

Salīdzinošie embrioloģiskie pētījumi, veterinārās medicīnas morfoloģiskie pētījumi par 

dzīvnieku reproduktīvo, gastroenteroloģisko, imūno un nervu sistēmu. 
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Biomateriāli, to struktūras maiľa audos un saderība daţādos laika periodos pēc implantācijas 

ar apkārtējiem audiem. 

Cilmes šūnas. 

Zinātniski organizatoriskais darbs: 

LZA korespondētājlocekle 

Ľujorkas Zinātľu akadēmijas locekle 

Rīgas Stradiľa Universitātes (RSU) Zinātnes Padome 

RSU promocijas Padomes medicīnas bāzes zinātnēs locekle 

RSU Satversmes locekle 

RSU Senāta locekle 

RSU Medicīnas fakultātes Domes locekle 

RSU Muzeja Padomes locekle 

RSU Zinātnes Padomes locekle 

RSU Bibliotekas padomes locekle 

RSU Doktorantūras apakšprogrammas medicīnas bāzes zinātnēs vadītāja 

Latvijas Universitātes (LU) Medicīniskās pēcdiploma apmācības institūta Domes locekle 

(1998-2003) 

LU zinātnisko rakstu Medicīna redkolēģijas vadītāja un locekle (2000-2002) 

LU Promocijas padome medicīnas un bioloģijas zinātľu nozarēs (1998-2005) 

LU MF Domes locekle (1998-2002) 

Latvijas Klīniski Integrētās Morfoloģijas asociācijas prezidente 

Eiropas Respiratorās Savienības biedre (-2003) 

Best Europe eksperte un recenzente 

Eiropas Neiropeptīdu kluba biedre 

Anglijas elektronmikroskopijas biedrības locekle (-2005) 

Latvijas Profesoru Asociācijas biedre 

Vācijas Anatomu Asociācijas biedre 

Latvijas Pulmonologu Asociācijas biedre 
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Upsalas universitātes promocijas padome pulmonoloģijā (2003) 

Kauľas Medicīnas Universitātes Promocijas Padome biomedicīnā (2003) 

ENC 2005 the 15
th

 annual meeting prezidente 

Baltijas Morfologu I (2003) un IV (2007) zinātnisko konferenču prezidente 

Latvijas anatomu, histologu un embriologu biedrības valde 

Profesora J.Prīmaľa vārdbalvas ekspertu komisijas locekle 

ESF ―Cilvēkresursu piesaiste zinātnei‖ eksperte 

Darbs redkolēģijās un eksperta statuss: 

LU zinātnisko rakstu Medicīna redkolēģijas vadītāja un locekle (2000-2002) 

Trends in Biomedicine in Finland. Editorial Board (2003-2004) 

ASV izdotā ţurnāla Medicine and life international scientific redkolēģijas locekle (no 2004) 

Redkolēģija: Recenzente SCI un Pub Med ţurnāliem (no 2007): 

1) Elsevier Nutrition Research   

2) The Tohoku Journal of Experimental Medicine   

3) Hormone Research  

4) The Scandinavian Journal of Animal Sciences (no 2009) 

Latvijas Zinātľu Padomes Medicīnas nozares eksperte 

Acta Chirurgica Latviensis redkolēģijas locekle (no 2008) 

Goda nosaukumi, apbalvojumi: 

1) 1992.gads - Latvijas Universitātes Biomedicīniskā Studiju un Pētniecības Centra oficiāla 

pateicība par Zviedrijā, Lundas Universitātē veiktiem pētījumiem - ds RNS loma šūnu 

diferencēšanās procesos; 

 2) 1995.gada aprīlis - Vācijas Saistaudu asociācijas gada konferencē I vieta par pētījumiem 

laminīna un kolagēna sadalījumā bronhu epitēlija bazālās membrānās;  

3) 1997.gada augusts - Austrālijā Garvana Medicīnisko pētījumu Centrā Sidnejā oficiāla 

pateicība par līdzdalību Institūta kopprojektos; 

 4) 2000.gads- LKA (ASV) Tēvijas Fonda prēmija par LU avīzē publicēto rakstu sēriju 

"Anatomijas un histoloģijas katedra augstskolu grieţos";  

5) 2001.g. - Tventes Universitātes pateicìba par studentu mācìbu projekta DNS legalizācija 

Eiropā organizēšanu; 

6) 2003.gads – Rīgas Stradiľa Universitātes pateicība par profesora Paula Stradiľa 

anatomisko eksponātu un mulāţu restaurēšanas organizāciju un patstāvīgās ekspozīcijas 

sakārtošanu Anatomijas un Antropoloģijas institūtā; 
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7) 2003.gads – Somijas Biomedicīnas biedrības goda locekle; 

8) 2004.gads – Lauksaimniecības Ministrijas konkursa Sējējs laureāte; 

9) pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas (Brisele, 21.06.2005) M.Pilmanes kā no Latvijas 

izvēlētās pārstāves biogrāfiskais apraksts un personālās intervijas iekļautas grāmatā par 50 

Eiropas 24 valstu zinātniekiem Researchers in Europe 2005 - Portraits of researchers, kas 

domāta zinātnes reklamēšnai Eiropas Savienības valstīs; 

10) 2006. gads – I vieta X Turcijas starpatautiskajā anatomu kongresā par cilmes šūnu 

pētījumiem; 

11) 2006. gads - I vieta 20tajā Āzijas Bērnu ķirurģijas Asociācijas kongresā par darbu ar 

bērnu ţultsūšļa sieniľu pārmaiľām ţultsakmeľu slimības gadījumā; 

12) 2007. gads – prezentācijas balva par darbu Biomaterial and surrounding tissue 

interactions after implantation of different biomaterials in subcutis of experimental animal. 

The International Baltic Sea Region conference „Functional materials and nanotechnologies‖, 

Riga, 2-4, April.  

13) 2008. gads - Par darbu Augšanas faktori olvada grūtniecības gadījumā. Baltic 

International Conference in Obstetrics and Gynecology. Rīga, 10-11X08 saľemta I vieta; 

14) 2009. gads – Par darbu Augšanas faktori un apoptoze sejas šķeltľu skartos audos saľemta 

III vieta. Baltic Morphology 2009, Kaunas, Lithuania, 27-28 August. 

15) 2010. gads – RSU akadēmiskā personāla gada balva (12.11.2010). 

 

31-01-2011
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Profesore Māras Pilmanes PROMOCIJAS, MAĢISTRU, BAKALAURU UN 

STUDENTU ZINĀTNISKO DARBU VADĪŠANA: 

Promocijas darbu vadīšana: (aizstāvētie darbi) 

1. Latviešu meiteľu 20. gs. morfoloģisko pārmaiľu raksturojums, Ilva Duļevska. 2002-

2003. gads (Dr med 2003. gada 16. aprīlī). 

2. Liellopu corpus luteum hormonu ekspresija cikla un grūsnības laikā, Regīna 

Tamane, LZP doktorante, 1998.-2002. gads, Dr med vet 2004. gada 30. janvārī. 

3. Cilvēka anorektālā rajona anomāliju kompleksa diagnostika un ķirurģiska 

ārstēšana. Dzintars Mozgis, 1998.-2003. gads, Dr med 2004. gada 17. jīnijā. 

4. Shahida Shahana, Epithelial damage in rhinitis – Epitēlijaudu bojājums iesnu 

gadījumā, Upsalas Universitāte, Līdzdalība vadīšanā, M.Pilmane ievēlēta Upsalas 

Universitātes Promocijas padomē. 2002.-2003. Gads, Licenciate thesis 2003.gada 20 

.februāris; aizstāvēšanās 2005. gada februārī. 

5. VIP un P vielas IMH un RIH pētījumi astmātiķiem, Aurika Babjoniševa, LZP un 

RSU doktorante, 1998.-2005. gads. Eiropas Neiropeptīdu Kluba 2005. gada 

zinātniskās konferences balvas laureāte. Dr med grāds 2007. gada 19. oktobrī 

6. Barības vada atrēzijas klīnisko un morfopatoģenētisko komplekso pētījumu 

kombinācija ķirurģiskās ārstēšanas tehnikas izvēlē. Zane Ābola Dr med 2007. gada 

6. decembrī  

7. Ūdeļu barības līdzekļu patogēno sēľu ietekme uz ūdeļu morfopatoloģiju, Anda 

Valdovska. 2006-2008; Dr med vet 2008. gada 4. jūnijā.  

8. Māra Rone. Rosacea klīniskie un morfopatoģenētiskie pētījumi, 2006-2008; Dr med 

2008. gada 16. decembrī. 

9. Ize Šalma. Sintētisko kalcija fosfāta biokeramikas materiālu reaktogenitāte pēc 

eksperimentālās implantācijas mutes, sejas un ţokļu rajonā, 2006-2008 Dr med 

21.09.2009; 

10. Anita Oginska. Latvijas jaundzimušo longitudinālais pētījums 2004.-2006. gados 

(priekšaizstāvēšanās 2009-23-02); aizstāvēšanās 28.09.2009. 

11. Benita Krivicka-Uţkurele. Augšanas, reģenerācijas un kvalitātes marķieru 

imūnhistoķīmiskā izpēte iedzimto sejas šķeltľu patoģenēzē un diagnostikā, 2006-

2008 Dr med 28.06.2010. 

12.  Ilga Šematoviča. Govs dzemdes morfofunkcionālās pārmaiľas daţādos laika 

periodos pēc atnešanās, Dr med vet 30.06.2010.  

13. Kaspars Stāmers Siekalu dziedzeru išēmiskā slimība, 2006-2008, Dr med 29.12.2010. 

Patlaban apstiprinātie doktoranti: 

1. RSU bērnu ķirurģijā Dr Olafs Volrāts. Liesu saudzējošas ķirurģiskas taktikas izstrāde 

bērniem ar portālās hipertensijas sindromu un hematoloģiskām saslimšanām, lai 

novērstu postsplenektomijas sepses rašanos, 2007-200 (priekšaizstāvēšanās 

29.12.2010);   

2. RSU ortognātijā Iveta Jankovska. Augšanas faktori ortognātisko anomāliju 

patoģenēzē un remodelēšanas procesā pēc žokļu osteotomijām, 2007-2009 

(priekšaizstāvēšanās 14.06.2010);  

3. RSU periodontoloģijā Zane Lauriņa. Gēnu/transkripcijas un augšanas faktoru 

saistība ar periodonta patoloģijām, 2007-2009 (priekšaizstāvēšanās 21.09.2010); 

4. RSU ginekoloģijā Anna Kukanova. Augšanas faktoru un gēnu sadalījums I trimestra 

cilvēka embriju audos daţādas implantācijas gadījumos, 2008-2012. 

5. RSU dzemdniecībā doktorante Ilze Kreicberga – Pēcdzemdību placentas 

morfofunkcionālais novērtējums un tā saistība ar iespējamiem grūtniecības riska 
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faktoriem, dzemdību gaitu un jaundzimušā veselības stāvokli (no 2008. gada 

decembra.  

6. RSU ķirurģijā Arta Bārzdiľa. Bērnu galvas traumas daţādu terapijas modeļu 

novērtēšana (no 2009. gada marta) (doktorantūra beigusies 2010. gada 30. augustā). 

7. RSU dermatoloģijā Elga Moţeika Ādas antimikrobo proteīnu pārmaiľu korelācija ar 

neiroimunoendokrīno sistēmu psoriāzes slimniekiem (no 2009. gada novembra). 

8. RSU doktorante Gunta Sumeraga Neirohumorālās inervācijas un neirogēnā iekaisuma 

nozīme deguna un aizdegunes gļotādā pacientiem ar aizdegunes tecēšanas sindromu. 

(no 2010. gada 1. novembra). 

9.  RSU doktorants Māris Grţibovskis Specifisko signālmolekulu kvalitatīvais 

novērtējums akveolārajā kaulā un periodonta audos daţādās vecuma grupās. (no 2010. 

gada 1. novembra). 

 

Maģistra darbu vadīšana:  

(aizstāvēti periodā no 2000. - 2002. gadam):  

L.Sausiľa (Latvijas Universitāte - LU) ―Kaķeľu olnīcu morfofunkcionālais raksturojums‖,  

B.Krivicka (LU) ―Plaušu inervācijas raksturojums ontoģenētiskajā periodā‖ 

S.Petrovska (LU) ―Cilvēka embriju balstaudu attīstība‖ 

L.Zorgevica (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte) „Prostatas morfofunkcionālās 

pārmaiľas novecojušiem suľiem‖; aizstāvēts 2003. gada decembrī  

Inese Eglīte „Augšanas un iekaisuma faktori bronhos un plaušās jaundzimušajiem ar 

daţādām elpceļu saslimšanām‖; aizstāvēts 2007. gada decembrī. 

Andrejs Ivanovs „Ţultspūšļa sieniľas pārmaiľas bērniem ar ţultsakmeľu slimību‖, aizstāvēts 

2008. gada 13. novembrī. 

E.Valdmane (RSU Biomedicīnas st. progr.). Strausu (Struthio camelus var. Domesticus) 

kājas kaulu histoloģiskā uzbūve agrīnā postnatālā ontoģenēzē, aizstāvēts 28.11.2009. 

A.Balode (RSU Biomedicīnas st. progr.). Vienpusējas lūpas un aukslēju šķeltnes izveides 

molekulārie mehānismi, aizstāvēts 28.11.2009. 

Apstiprinātie maģistra darbi patlaban: 

Konsultante LU juridiskās fakultātes maģistram Mārim Intleram „Cilmes šūnu izmantošanas 

juridiskie aspekti‖, no 2008. decembra. 

Bakalauru darba vadīšana: 

1) Stikla keramikas un saistaudu saderība eksperimenta apstākļos, Gita Krieviľa, 

06.06.06; 

2) Bērnu megaureter morfofunkcionālās pārmaiľas, Ulla Milbreta, 06.06.06 

Studentu zinātnisko darbu vadīšana: 

Vadu RSU morfoloģijas studentu zinātnisko pulciľu, ievērojamākie saniegumi: 
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2003. gada VIII morfoloģisko studentu zinātľu konferencē: 

 M. Malzubris, A. Ribakovs Smadzeľu audu morfoloģiskās pārmaiľas cilvēkiem pēc 

galvas traumas. I vieta un brauciens uz Upsalas universitāti augustā;  

 A. Suhova, J. Nazarovs Ar akūto ketozi slimojošu liellopu gremošanas trakta 

morfofunkcionālais raksturojums. III vieta; 

 R. Veidemanis Barības vada atrēzija un tās morfofunkcionālais raksturojums II vieta.   

2004. gadā IX morfoloģisko studentu zinātľu konferencē: 

 Tomarkin D. Correlations between inflammation and immunoreactive innervation in 

patients with Hirschprungs disease (2. vieta); 

 Černišova N., Timčenko M. Olvada šūnu arilhidrokarbonu receptoru sadalījums un to 

korelācija ar progesterona receptoru daudzumu ārpusdzemdes grūtniecības gadījumā 

(atzinība); darbs piedalās arī RSU 53-ajā studentu zinātniskajā konferencē; 

2005. gadā X studentu Morfoloģisko zinātľu konferencē:  

 A.Kukanova, MF V –Neiropeptīdu sadalījums cilvēku embriju CNS (2. vieta);  

 A.Ivanovs, III kurss - Kardiomiocītu apoptoze hroniskās sirds išēmiskās slimības 

(SIS) un išēmijas reperfūzijas (IR) eksperimenta modelī (1. vieta); darbs piedalās arī 

RSU 54-ajā studentuzinātniskajā konferencē, iegūstot 3. vietu, brauciens uz Upsalas 

universitāti augustā;  

 G.Nartiša-Zaķe - Sejas audu morfofunkcionālās pārmaiľas bērniem ar caurejošām 

sejas šķeltnēm 1. vieta).  

2005. gada 19-23, oktobrī M.Pilmanes vadītais RSU MF III kursa students A.Ivanovs 16ajā 

Eiropas studentu zinātniskajā konferencē Berlīnē, Vācija, saľēma 3. godalgoto vietu par 

darbu Cardiomyocyte apoptosis in experimental animal models 

2006. gadā XI studentu morfoloģisko zinātľu konferences organizēšana 2006. gada 18. maijā; 

studentu zinātnisko darbu vadīšana:       1) Ivanovs A., MF IV, Ţultsakmeľu slimības 

morfoloģiskās īpatnības bērniem (II vieta); 

                      2)Krieviľa G., LU, Stikla keramikas un saistaudu saderība eksperimenta 

apstākļos (I vieta); 

1st Baltic see students scientific conference on medical sciences, April 22-23, 2006, Riga, 

RSU, Latvia. Distribution of neuropeptides in human embryonal nerve system, Anna 

Kukanova, RSU, VI (I vieta). 

2007. gada 10. maijā XII morfoloģisko zinātľu konference:  

 Kristīne Kozlova Anorektālā rajona fistulu audu augšanas faktori un to receptori – II 

vieta. 

56. RSU medicīnas nozares studentu zinātniskā konference – 2007. gada 18. aprīlī: 

 L.Ozoliľa – Augšanas faktori barības vada proksimālajā un distālajā galā bērniem ar 

barības vada atrēziju – II vieta 

XIII morfoloģisko zinātľu konferencē 2008. gada maijā: 

 Ļeoľenko Kļims Antimikrobā proteīna defensīna sadalījums megaureter un barības 

vada atrēzijas skartā orgāna sienā. İegūta atzinības balva. 

VI kursa pētniecības projekta vadīšana: 
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 Moţeika Elga, RSU VI pētniecības darba aizstāvēšana Cilvēka dabīgie ādas 

antibiotiķi – peptīdi pacientiem ar proriāzi – aizstāvēts 15.-1.2009. 

58.  RSU medicīnas nozares studentu zinātniskā konference 2009. gada 1. aprīlis: 

 Jeļena Kontero Augšanas faktori un to receptori abdominālo saaugumu audos bērniem 

(2. vieta) 

Studentu XIV morfoloģisko zinātľu konferencei 2009. gada 5. maijā vadītie studentu darbi:  

 Kintero J. Bērna abdominālo saaugumu imūnhistoķīmisks pētījums (2. vieta) 

 Ozoliľa L. Ductus choledochus cistas sieniľas struktūru imūnhistoķīmiska izpēte 

Studentu XV morfoloģisko zinātľu konference 2010. gada 13. maijā: 

 A.Zavorins, MF II studiju gads „Biešu sula un iespējamie lipoģenēzes mehānismi‖, 

(2. vieta) 

 A.Stoļarova, MF II studiju gads „Olvada audu iekaisuma raksturojums ārpusdzemdes 

grūtniecības gadījumā‖ 

 K.Truševskis „Mīksto audu un balstaudu pārmaiľas hallux operācijas materiālā‖. 

 

LĀZA un LMF Latvijas Ārstu kongresa ietvaros profesora I.Lazovska stipendiāti 

studenti -2005. gadā: 

RSU 3. kursa students Andrejs Ivanovs,  

RSU 4. kursa students Mārtiľš Malzubris,  

RSU 3. kursa students RobertsVeidemanis. 

 

Rezidentu darbu vadīšana: 

Vadīju LUMPII beidzēju rezidentu gala darbu sagatavošanu un aizstāvēšanu (1998-2003). 

RSU rezidentes Svetlanas Burcevas darba vadīšana „Blastocistu kultivācija in vitro‖, 

aizstāvēts, 2007. gada aprīlī. 

RSU rezidenta Māra Grţibovska darba vadīšana „Biomehāniskie spēki zoba kustību 

nodrošināšanā‖, I vieta 2010. gada RSU rezidentu konferencē 

RSU rezidentes Annas Kukanovas darba Augšanas faktoru un pretmikrobu ilbaltumvielu 

sadalījums dzemdes un olvada grūtniecības gadījumā‖ vadīšana, II vieta 2010. gada RSU 

rezidentu konferencē. 

 

31-01-2011 
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BŪTISKĀKĀS UZSTĀŠANĀS KONFERENCĒS 

 
1. Latvijas Ārstu biedrības 2010. gada 2. starpdisciplinārā konference: lekcija „Bioloģiskie 

medikamenti‖ 

2. 6. Latvijas Ārstu kongress 2009. gadā: lekcija „Medikamentu nozīmēšanas tendences 
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rezultātā”  
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antioksidantu ietekme uz organisma antioksidatīvā statusa izmaiľām un 
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1. INTERCONNECTEDNESS OF HOMOCYSTEINE AND AFFECTIVE 
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2. CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH PSYCHOTIC AND MOOD 

DISORDERS AND LEVEL OF HOMOCYSTEINE. The 3
rd

 World Congress of 

Asian Psychiatry (WCAP), Beijing, Chinese, May 28, 2010 

3. HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 

PSYCHOTIC AND MOOD DISORDERS. 13
th

 conference of Bridging Eastern and 

Western Psychiatry, Kyiv (Ukraine), June 10
th

-13
th

 2010 
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4. HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 
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 European Conference 
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DISORDERS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENTS. 22
nd

 Congress of 

European College of Neuropsychopharmacology, Istambul, Turkey, September 

2009 

7. BĒRNU ŠIZOFRĒNIJAS STATISTISKIE RĀDĪTĀJI LATVIJĀ LAIKA POSMĀ 

NO 2006. LĪDZ 2008. GADAM. Scientific conference of Riga Stradiľš university 

2009 

8. HOMOCISTEĪNA LĪMEĽA ASINĪS SAISTĪBA AR ŠIZOFRĒNIJAS NORISES 

GAITU UN TĀS KLĪNISKAJĀM IZPAUSMĒM. Scientific conference of Riga 

Stradiľš university 2009 

9. HOMOCSTEĪNA LĪMEĽA ATKARĪBA NO MTHFR C677T POLIMORFISMA 

LATVIJAS POPULĀCIJĀ. Scientific conference of Riga Stradiľš university 2009 

10. PSYCHIATRIC DISORDERS IN CHILDHOOD AND 

HYPERHOMOCYSTEINEMIA. Congress of European Psychiatry Association, 

Lisboa, Portugal, January 2009 

11. ANTIDEPRESSANTS AND EPISODES OF SCHIZOPHRENIA. 21
st
 Congress of 

European College of Neuropsychopharmacology, Barcelona, Spain, September 

2008 

12. HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN CHILDREN‘S PSYCHIATRIC HOSPITAL. 

21
st
 Congress of European College of Neuropsychopharmacology, Barcelona, 

Spain, September 2008 

13. INFLUENCE OF SIMULTANEOUS USE OF VITAMIN E AND STATINS ON 

THE ANTIOXIDATIVE SYSTEM IN VIVO. 77
th

 Congress of European College 

of Atherosclerosis, Istambul, Turkey, April 2008 

14. PROTECTIVE ACTIVITY OF ALFA-TOCOPHEROL AND SIMVASTATIN 

AGAINST MYOCARDIAL DAMAGE PRODUCED BY CATECHOLAMINES. 

Scientific conference of Riga Stradiľš university 2008 

15. HYPERCHOMOCYSTEINEMIA AS A RISK FACTOR FOR PSYCHIATRIC 

DISORDERS. Scientific conference of Riga Stradiľš university 2008 

16. SCHIZOPHRENIA WITH DEPRESSIVE SYMPTOMS AND TREATMENT 

POSSIBILITIES. 20
th

 Congress of European College of Neuropsychopharmacology 

. Viena, Austria, 13 – 17 October 2007 
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2010. S 7 (2): 28-35 
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no 27.06.2007. – 29.06.2007. 

 

no 07.09.2005 – 08.09.2005. 

Lekciju kurss „Ārstniecības un diagnostikas tiesiskās un 

psiholoģiskās kļūdas” RSU – vieslektors prof. Viktoras Justickis 

(Lietuva) 

 

Forums “The Eighth Global Forum on Bioethics in Research”, 

Viļņā, (Lietuva) 

Starptautisks mācību seminārs „Par ētisku metožu lietošanu” Viļņā 

(Lietuva) 

no 28.07.2005. – 30.07.2005. Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi „Pašmācība 

un pamatprogramma” Rīgā, Stomatoloģijas institūtā  

no 07.04.2005. – 07.04.2005. Seminārs „ASV pieredze – jauni izaicinājumi pretkorupcijas 

aktivitātēm Latvijā” Rīgā, Valsts administrācijas skola 

no 22.04.2002 – 27.04.2002. 

 

no 25.09.2002. – 29.09.2002. 

Lekciju kurss „Bioētikas problēmas” (prof. E. Metjūss, Aberdīnas 

universitāte, Lielbritānija) Latvijas universitātes Vēstures un 

filozofijas fakultātē 

Kursi pasniedzējiem „Pret korupciju”1.līmenis – Rīgā, Valsts 

administrācijas skolā 
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no 13.03.2001. – 15.03.2001. Kursi pasniedzējiem „Korupcijas novēršana” – Rīgā, Valsts 

administrācijas skolā 

no 15.09.1997. – 15.12.1997. Stažēšanās Oslo universitātes Filozofijas institūtā 

no 20.03.1997. – 21.03.1997.  Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi „Integration of 

the Curriculum” Rīgā, AML 

no 09.05.1996. – 11.05.1996.  Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi „Approaches 

to Assesment” Rīgā, AML 

no 01.02.1990 – 01.07.1990. Stažēšanās Latvijas universitātē 

no 01.02.1985. – 01.07.1985. Stažēšanās Sankt – Pēterburgas universitātē 

 

 Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi „Integration 

of the Curriculum” Rīgā, AML 

 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

 

 Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi 

„Approaches to Assesment” Rīgā, AML 

1981.g. 10. februārī  Dr. phil. iegūts, aizstāvot Viļņas universitātē promocijas darbu 

„Individualitātes veidošanās socializācijas procesā” 

 

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS 

 

02.04.2004. 

09.02.1999. 

25.10.1990. 

Profesors 

Asociētais profesors 

Docents 

 

DARBA PIEREDZE 

no 2001 - pašreiz Valsts administrācijas skolā 

no 1998 -  2002 Ventspils augstskolā 

no 1993 - pašreiz RSU Humanitāro zinātņu katedras vadītāja 

no 1979 - pašreiz  Docētāja RSU Humanitāro zinātņu katedrā 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

 

01.09.09. - 01.1 Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas projekta                                            

“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes 

“Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 
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01.06.08 – 31.12.08. 

 

 

01.06.07 – 31.12.07. 

 

2006 – 2008 

01.06.06 – 31.12.06. 

 

01.06.06 – 31.12.06. 

 

2002 - 2005 

 

2002 - 2003 

 

1997 - 2001 

 

1992 - 1995 

 

 

personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa 

paaugstināšana” ietvaros programma “Veselības aprūpes 

sistēmas pārmaiņu vadība” 

 

IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības 

iestādēs” Nr. RSU-ZP 07-6/15 apakšprogramma 

„Latvijas pensijas vecuma iedzīvotāju dzīves veidu un dzīves 

kvalitāti ietekmējošie faktori”  

IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības 

iestādēs” Nr. RSU-ZP 07-6/15 apakšprogramma 

„Latvijas pensijas vecuma iedzīvotāju dzīves veidu un dzīves 

kvalitāti ietekmējošie faktori”  

LZP grants “Ētikas teoriju pielietojums medicīnas profesionāļu 

darbībā” 

LU grants „ Etika komunikācija un politiskā kultūra Latvijas 

Republikas Saeimas priekšvēlēšanu kampaņā” 

 

IZM grants “Veselība un veselības novērtējums Latvijā” 

 

LZP granta zinātniskais projekts „Medicīnas ētikas pamatprincipu 

psiholoģiskie un morālie aspekti: situācija Latvijā”  

LPTB projektā „Pacientu tiesību veicināšana” veiktā aptauja un 

datu analīze 

LZP granta zinātniskais projekts „Cilvēka dzīve un mūžs 

filozofiskajā un medicīniskajā skatījumā”  

LZP granta zinātniskais projekts „Estētika dzīvē, mākslā un 

politikā” 

 

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 

 

    Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrības 

locekle 

Ziemeļu valstu medicīnas filozofijas un medicīnas ētikas 

sadarbības tīkla Latvijas pārstāve  

Eiropas netradicionālās un alternatīvās medicīnas pētniecības 

tīkla Latvijas pārstāve 

Starptautiskās estētikas asociācijas Latvijas nodaļas locekle 
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Latvijas pacientu tiesību biroja valdes locekle (līdz 2008.g.) 

Pacientu Ombuda padomes priekšsēdētāja 

LU SZF Praktiskās ētikas centra padomes locekle 

 

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI 

18.06.2003. 

 

12.06.2002. 

 

06.2001. 

 

21.06.2000. 

 

04.05.2000. 

  

 

Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un studentu VI 

zinātniskās konferences – konkursa darbu vērtēšanā 

Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un studentu V 

zinātniskās konferences – konkursa darbu vērtēšanā 

 

Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un studentu IV 

zinātniskās konferences – konkursa darbu vērtēšanā 

Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un studentu III 

zinātniskās konferences – konkursa darbu vērtēšanā 

Atzinības raksts par ievērojamu ieguldījumu Otrā Latvijas 

Zobārstniecības kongresa norisē 

 

PUBLIKĀCIJAS 

 

68 publikācijas  (pēdējo 

sešu 

gadu) 

V.Sīle „The Professional Responsibility of Physicians” – Latvia. Human 

Development Report, 2008/2009: Accountability and Responsibility. 

Rīga: Advanced Social and Political Research Institute, 2009, Pp. 144-

152. 

V.Sīle „Ārstu profesionālais atbildīgums” krājumā „Latvija. Pārskats par 

tautas attīstību,2008/2009: Atbildīgums. Rīga: LU SPPI, 2009,136.- 

144.lpp. 

„Dzīvības vērtība: kāda tā ir? (Daži jautājumi pārdomām?) – Kentaurs 

XXI, 2009.g, Nr 49, 109.- 115.lpp. 

V. Sīle, S. Gūtmane.“Veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu vadība”- 

Rīga, Nacionālais apgāds, 2009, 27.lpp. 

V.Sīle, V. Sīlis, „Latvijas pensijas vecuma iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

subjektīvais pašnovērtējums” - RSU zinātniskās konferences tēžu 

krājums. Rīga, 2008.g. 13., 14. marts (41.lpp.) 

V.Sīle, V., Ķilkuts „Veselības pašvērtējums pacientiem pirms 

gastrointestināliem izmeklējumiem” - RSU zinātniskās konferences 

tēžu krājums. Rīga, 2008.g. 13., 14. marts (217.lpp.). 

V.Sīle, I.Straume, V.Sīlis „Priekšvēlēšanu politisko skandālu 

atspoguļojums Latvijas laikrakstos” krājumā „Politiskā komunikācija, 
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ētika un kultūra Latvijas Republikas 9.Saeimas vēlēšanās” – Rīga, LU 

Akadēmiskais apgāds, 2007, 225. –  266. lpp. 

V.Sīle, G.Ķilkuts „Veselības novērtējums un pacientu informētība pirms 

gastrointestināliem izmeklējumiem” – RSU 2007. gada zinātniskā 

konference:tēzes – Rīgā, 2007. gada 29. un 30. martā, RSU, 244. lpp. 

V.Sīle, I.Straume, V.Sīlis „Priekšvēlēšanu politisko skandālu 

atspoguļojums Latvijas laikrakstos” – RSU 2007. gada zinātniskā 

konference: tēzes – Rīgā, 2007. gada 29. un 30. martā, RSU, 270. lpp. 

V.Sīle” Vīrieša ķermenis: ieguvumi un zaudējumi” – Kentaurs XXI, 

2007.g., Nr.43, 83.-112.lpp. 

”Medicīnas ētika: dilemmas un izaicinājumi” – Latvijas Ārsts, 

2007.g.,Nr.2, 8.-9.lpp. 

V.Sīle, G.Ķilkuts “Patērniecības globāli lokālais   diskurss” – Agora 5 – 

Rīga, LU Akadēmiskais Apgāds, 2006, 178.-194.lpp. 

”Nekaitēšanas principa mūsdienu versija” krājumā “Biomedicīnas ētika: 

teorija un prakse” – Rīga, RSU, 2006., 38. – 56.lpp. 

 „Algoloģijas ētiskie aspekti” krājumā „Biomedicīnas ētika: teorija un 

prakse” – Rīga, RSU, 2006., 57. – 63.lpp. 

V.Sīle, G.Ķilkuts „Ārsta un pacienta attiecību ētiskie aspekti” krājumā 

„Biomedicīnas ētika: teorija un prakse” – Rīga, RSU, 2006., 182. – 

195.lpp. 

 „Quality of Life: Ethical Dilemmas” – „Bioethical  Aspects of Human 

Health” – abstracts of international conference, October 5 - 6, Riga, 

2006, p.31.  

„Austrumnieciskais un Rietumnieciskais Erots – pretstati vai veselā 

daļas?” – Kentaurs XXI, 2005.g. aprīlis, Nr. 36, 87. – 92.lpp. 

B.Višeslavceva grāmatas „Pārtapušā Erota ētika” fragmentu tulkojums 

no krievu valodas – Kentaurs XXI, 2005.g. aprīlis, Nr. 36, 74. – 86.lpp. 

 „Profesionālās ētikas aktuālās problēmas” – starptautiskās zinātniskās 

konferences „Sociālo zinātņu attīstības tendences Eiropas Savienības 

paplašināšanas kontekstā” materiāli – RSU Zinātniskie raksti, Rīga, 

2005., 195. – 200.lpp. 

 

VALODU ZINĀŠANAS 

    latviešu valoda – dzimtā valoda 

krievu valoda – brīvi  

angļu valoda – brīvi 

franču valoda – ar vārdnīcu 
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CURRICULUM VITAE 

D A I G A  S P I L A  

Dzimšanas dati: 29.09.1965 

Adrese: Apes 5-71, Rīga, LV-1039 

E-pasts: daiga.spila@rsu.lv 

Tālruņi: Tālr.: +371 67409176, +371 26790257 

Darba pieredze:  

 

 2009.1.novembris – patreiz. Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas Informācijas 

centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem. Bibliogrāfs, studiju priekšmetu 

programmu vadītāja. 

 2009.10.jūlijs – 2009.24.oktobris. Latvijas Ārstu biedrība. Apmācību vadītāja 

projekta „Mācību programmu realizācija veselības aprūpē strādājošo apmācībai IT 

izmantošanā 2009. gadā” kursā „Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos 

resursos”.  

 2007.1.novembris.- 2009.30.septembris. V/A „Latvijas Medicīnas bibliotēka”. 

Informatīvās apkalpošanas un elektronisko resursu departamenta vadītāja vietniece 

(lietotāju un darbinieku apmācību organizēšana un vadīšana). 

 2005.g.15. marts – 2007.g.1.novembris: V/A „Latvijas Medicīnas bibliotēka”. 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. 

 1992. g. 1.decembris – 2005.g. 13. marts: Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 

Tukuma rajona centrālajā bibliotēkā. 

 no 1997. g. – 2005.g. 13. marts: arī datortīkla administrators Tukuma rajona 

centrālajā bibliotēkā. 

 1987. g 1. augusts.- 1992. gada 30. novembris: vecākais bibliogrāfs Tukuma rajona 

centrālajā bibliotēkā.  

Izglītība:  1983.-1987.g. Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātnes un 

bibliogrāfijas nodaļa. Diploma Nr. ПВ № 090823 

Papildizglītība:  LU PPF. Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati/ augstskolu 

didaktika. Rīga, Latvija. No 2011. marta-jūnijam. 

 LNB Mācību centrs. Ievads mācību procesa organizācijā un metodikā. Rīga, 

Latvija. 2011.g.9.febr. 12 akad.st. Apliecība Nr.932. 

 V/a Kultūras informācijas sistēmas. Dalība prezentācijā ISI Web of 

Knowledge datu bāzes. Rīga, Latvija. 2010.g.30.nov. 3 akad.st. 

Apliecinājums Nr. 1554. 

 V/a Kultūras informācijas sistēmas. ProQuest datubāzes jaunumi: 
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ProQuest Central un RefWorks. Rīga, Latvija. 2010.g.16.jūnijs. 2 akad.st. 

Apliecinājums Nr. 346. 

 V/a Kultūras informācijas sistēmas. EBSCO datu bāzu resursi. Rīga, 

Latvija. 2010.g.28.maijs. 4 akad.st. Apliecinājums Nr. 326. 

 RSU. Angļu valodas kursi. Rīga, Latvija. 2010.g.15.febr.-17.maijs. 40 

izglīt.st. Apliecība. 

 Kauņas Medicīnas universitātes bibliotēka. Pieredzes apmaiņa 

informācijpratibas apmācībās Lietuvas augstākās izglītības institūcijās. Kauņa, 

Lietuva. 2010.g. 22.-26.marts. Sertifikāts. 

 Baltijas valstu medicīnas bibliotēku asociācija. (BAML) SanktPēterburga. 

Tālākizglītības seminārs Uz pierādījumiem balstītas Veselības aprūpes 

informācijas pārzināšana un nodrošināšana. SanktPēterburga, 2009.g.16.-18. 

jūnijs.  

 Baltijas valstu medicīnas bibliotēku asociācija (BAML) Rīga. Tezauri, 

klasifikācija PubMed Thesauri and Classification. PubMed, Pacientu 

informēšana un apmācības Patient Information and Education, Uz 

pierādījumiem balstītā prakse Evidence based Practices. Rīga, Latvija. 

2007.g.8.-10.maijs. 18 st. Apliecinājums.  

 LU. V/a Kultūras informācijas sistēmas. Profesionālās pilnveides programma 

Sabiedriskās attiecības bibliotēkā. Rīga, Latvija. 2007.g.8.maijs-5.jūnijs. 

32 st. Apliecinājums Nr.767.  

 LU Moderno valodu fakultāte. Kursi Biznesa jomā lietojamā angļu 

valoda. Rīga, Latvija. 2007.g.27.febr.-19.jūn. 32 akad.st. Sertifikāts Nr. 

002820.  

 LU Moderno valodu fakultāte. Angļu valodas kursi jaunapguvējiem. 

Rīga, Latvija.  2007.g.1.nov.- 2008.g.21.febr. 32 akad.st. Sertifikāts Nr. 2236.  

 LU. V/a Kultūras informācijas sistēmas. Starptautiskais seminārs 

Elektroniskais katalogs: datu apstrādes problēmas un risinājumi. 

Rīga, Latvija. 2007.g.2.marts. Apliecinājums Nr. 644. 

 Valsts Administrācijas skola. Apmācību kurss Efektīva rakstiskā komunikācija. 

Rīga, Latvija. 2006.7.-8. dec. 16 akad.st. Sertifikāts Nr.99.  

 LU. V/a Kultūras informācijas sistēmas. Profesionālās pilnveides programma 

Informācijas meklēšana internetā. Rīga, Latvija. 2006.g.13.-28.jun. 32 st. 

Apliecinājums Nr.318.  

 V/a Kultūras informācijas sistēmas un LU. Starptautiskais seminārs Datu 

konversija: problēmas, iespējas, risinājumi. Rīga, Latvija. 2006.g.7.apr. 

Apliecinājums Nr. 196. 

 Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācija. Seminārs Efektīvas saskarsmes 

veidošana. Rīga, Latvija. 2006.g.23.febr. 3 st. Apliecinājums Nr.3/2006. 

 V/a Kultūras informācijas sistēmas un LNB Mācību centrs. Seminārs Digitalizācija: 
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Datu saglabāšana, strukturēšana, pieejamības nodrošināšana/publicēšana 

un digitālās informācijas glabāšana. Rīga, Latvija. 2005.g.30.nov.-2.dec. 18 st. 

Apliecinājums Nr.362. 

 Veselības veicināšanas valsts aģentūra. Kursi Sabiedriskā doma un tās 

ietekmēšana. Rīga, Latvija. 2005.g.27.maijs. 7 st. Apliecība.  

 Dāņu Ārlietu ministrija. Eiropas Integrācijas birojs Rīgā. Lektoru kursi Team 

Europe lektors Latvijā. Rīga, Latvija. 2003.g.apr.-jūl. 80 akad.st. Sertifikāts.  

 IT Alise. Kursi par IIS Alise Tehniskās infrastruktūras. Rīga, Latvija.  

2003.g.16.dec. 6 st. Apliecība Nr.1489. 

 LU un IT Alise. Padziļinātie kursi par IIS Alise Alise 3.0. Sistēmas 

administrēšana un konfigurēšana Rīga, Latvija. 2001.g.31.okt. 8. st. Apliecība 

Nr.3170. 

 LU. Seminārs Informācijas meklēšanas metožu apgūšana. Rīga, Latvija, 

2000.g.28.janv. Apliecība Nr.1574. 

 LU. IT Alise. Kursi Sistēmas administrēšana un konfigurēšana 16 st. un 

Novadpētniecības datu bāzes 8 st. Rīga, Latvija. 1999.g.27.janv. Apliecība Nr.525. 

 IT Alise. Apmācību kursi par IIS Alise Ievads. Interfeisa pamati. 

Kataloģizācija, izmantojot MARC standartu. Analītiskā apraksta veidošana. 

Informācijas atlase režģī. Datortīkla administrācija. Rīga, Latvija. 1997.g.10.-

13.febr. Apliecība Nr.185. 

 Visbijas pieaugušo izglītības centrs AmuGruppen. Bibliotēku automatizācija un 

datorapmācība /Word processing vith Microsoft Works 3.0/. Visbija, Zviedrija. 

1995.g.2.nov. 8 st. Sertifikāts. 

 Latv. Zinību biedrības Tukuma nodaļa. Nepārtrauktās pieaugušo izglītošanas Zinību 

centrs. Datorapmācības kursi. Tukums, Latvija. 1995. 11.-22.sept. Apliecība Nr T-

484. 

Citas 

profesionālās 

aktivitātes: 

 Dalībnieks - Konference „Sabiedrības veselība Latvijā”. 2008.g.22.nov. 

 Dalībnieks - Latvijas Ārstu biedrības 4. Starpdisciplinārajā konference. 

2008.g.22.nov. 

 Dalībnieks - Konference „Stradiņi nākotnes slimnīca”. 2008.g.1.nov.  

 

 Dalībnieks - Bibliotēku zinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sapulce. 

2008.g.17.febr.  

Publikācijas:  RSU bibliotēkas Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem piedāvā 

mācīties strādāt ar medicīnas datubāzēm. Medicine, Nr.1., 2011, 29.lpp. 

 Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos: Māc. Materiāli / Latv. 

Medicīnas bibliotēka. R.: Nacionālais apgads, 2009. 134 lpp. 

 Spila D. Datu bāze DynaMed. Latvijas Ārsts,  Nr. 2, 2007, 54.-55.lpp. 

 Spila D. Elektroniskie resursi onkoloģijā. Medicine, janv./febr., 2007, 40.lpp. 
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 Spila D. Interneta resursi psiholoģijā. Medicine, 2006, apr., 40.lpp. 

 Spila D. Informācija par hipertensiju Latvijas Medicīnas bibliotēkā un internetā. 

Latvijas Ārsts, Nr.3, 2006, 64.lpp. 

 Spila D. Informācija par kuņģa un zarnu trakta slimībām internetā. Latvijas Ārsts, 

Nr.1, 2006, 52.lpp. 

 Spila D. V/a Latvijas Medicīnas bibliotēka informē par apmācībām. Medicine, dec., 

2005, 40.lpp. 

 Spila D. Jaunāko medicīnas grāmatu dāvinājuma izstāde. Medicine, apr., 2005, 

40.lpp. 

Valodu prasmes:  Latviešu – dzimtā valoda; 

 Krievu– brīvi; 

 Angļu – brīvi. 

Citas prasmes:  Microsoft Office; 

 Interneta pārlūkprogrammas; 

 Bibliotēku integrētā informācijas sistēma ALISE un ALEPH; 

 B kategorijas autovadītāja tiesības; 

 Sertifikāti darbam ar kases aparātu Omron RS 2810L un CHD 2300. 

 

 

____________________________ /D.Spila/ 
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CURRICULUM VITAE 

 

Vārds, uzvārds:  Uldis Teibe 
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62. Stuķēna I., Bahs G., Kalvelis A., Lejnieks A. un Teibe U. C-reaktīvā olbaltuma korelācija ar 

lipīdiem aptaukošanās gadījumā. // Rīga: RSU Zinātniskās konferences tēzes, 2009. gada 2. un 3. 

aprīlī, 87. lpp. 

63. Kudaba I., Strumfa I., Boka V., Berzins J. un Teibe U. Imunocistochemical differential 

diagnostics of intrathoracic lesions in patients with carcinoma of unknown primary. //  Rīga: 

RSU Zinātniskās konferences tēzes, 2009. gada 2. un 3. aprīlī, 196. lpp. 

64. Kalvelis A., Stukena I., Bahs G., Lejnieks A., Teibe U. Correlation of heart frequency with other 

cardiovascular disease risk factors in the case of adiposity. // Mediterranean cardiology meeting. 

Taormina, April 26 – 28, 2009, Patient Care & Monitoring in Cardiology, PS28 - 49.  

65. Kalvelis A., Bahs G., Stukena I., Lejnieks A., Teibe U., Putnina AV.  Physical activity is more 

effective at reducing cardiovascular disease risk than diet. // EuroPRevent 2009, The European 

meeting place for science in preventive cardiology, Stockholm, Sweden, 6-9 May, 2009, p. 209. 

66. Urtane I., Ansabergs J., Medne R., Rotbergs J., Teibe U., Štokmane A. Analysis of warfarin drug 

interactions in geriatric prescribing. // 19
TH

 IAGG world congress of gerontology and geriatrics, 5 

– 9 July 2009, Paris, France, PB6 156. 

67. Lejnieks A., Stuķēna I., Bahs G., Kalvelis A., Teibe U. Triglicerīdu un augsta blīvuma 

lipoproteīnu holesterīna saistība ar citiem kardiovaskulāro slimību riska faktoriem. // RSU 

Zinātniskie raksti 2008. - Rīga, RSU, 2009.- 87.-92. lpp. 

68. Zeidlers I., Linaberga V., Zaļkalns J., Teibe U., Aldersons A., Mackevičs V., Ivanova L. un 

Vāvere Dz. Impulsu elektrisko strāvu loma sāpju reducēšanā.// RSU Zinātniskie raksti 2008. - 
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izvērtēšana fizioloģiskos apstākļos un pacientiem ar Chiari I malformāciju, lietojot intratekālu 

zemas devas gadolinium kontrasta magnētisko rezonansi. // RSU Zinātniskie raksti 2008. - Rīga, 

RSU, 2009.- 332.-340. lpp. 

70. Ērgle I., Znotiľa I., Švābe V. un Teibe U. Fizioterapijas nozīme pieaugušo cistiskās fibrozes 

slimnieku dzīves kvalitātes saglabāšanā. // Rīga: RSU Zinātniskās konferences tēzes, 2010. gada 

18. un 19. martā, 46. lpp. 

71. Vedmedovska N., Rezeberga D., Teibe U. Doplerometriski konstatētas hemodinamikas izmaiľas 

augļa augšanas aiztures gadījumā: iespējamie iznākumi. // RSU Zinātniskās konferences tēzes, 

2010. gada 18. un 19. martā, 60. lpp. 

72. Stuķēna I., Kalvelis A., Bahs G., Teibe U., Lejnieks A. Homocisteins – neatkarīgs 

kardiovaskulāro slimību riska faktors. // RSU Zinātniskās konferences tēzes, 2010. gada 18. un 

19. martā, 134. lpp. 

73. Stuķēna I., Kalvelis A., Bahs G., Teibe U., Lejnieks A. Vēdera apkārtmēra korelācija ar lipīdu, 
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un 19. martā, 135. lpp. 

74. Verbovenko J., Grebjonkins V., Bahs G., Lejnieks A., Teibe U. Aspirīna rezistences saistība ar 
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gada 18. un 19. martā, 140. lpp. 
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Rīgā, 2011. gada 27. janvārī 

 

/Uldis Teibe/ 
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 Personas dati 

Uzvārds 

Vārds 

Dzimusi 

Personas kods 

Ģimenes stāvoklis 

Dzīvoju 

Tālrunis 

E-pasts 

 

Upeniece 

Irēna 

Rīgā 

040955 - 10706 

precējusies, dēls 

Stabu ielā 15 - 60, Rīga, LV – 1001 

mob.2 6157576 

irena.upeniece@ inbox.lv 

 

Izglītība 

1990 - 1995  - LU doktorantūra, pedagoģijā un psiholoģijā. 

1972 - 1976 - Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts, pedagogs. 

1961 - 1972 - Rīgas 57. vidusskola. 

Zinātniskais grāds  - pedagoģijas zinātņu doktore  ( Dr. paed.) 

Profesionālā karjera 

 

kopš 2009             Rīgas Stradiņa universitāte Sporta, uztura un pedagoģijas katedras docente 

kopš 2004 Rīgas Stradiņa universitātes, Sporta un pedagoģijas katedras docente 

1998 - 2004 - Rīgas Stradiņa universitātes, Rehabilitācijas katedras docente 

1998 - 2000   - Medicīniskās izglītības nodaļas speciāliste 

Kopš 1995 - Latvijas medicīnas akadēmijas, rehabilitācijas katedras lektore 

1990  -  1995 - LU doktorantūra 

1979  -  1990 - Rīgas medicīnas institūta pasniedzēja 

1976  -  1979 - instruktore sporta biedrībā "Daugava" 
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Rīgas Stradiľa universitātē realizējamās programmas 

Pedagoģijas pamati .Vispārīgā pedagoģija. Mūsdienu pedagoģija. Praktiskā pedagoģija. 

Didaktika. Aktīvās didaktikas metodes.  

Pedagoģijas vēsture. Sporta vēsture.  

Uzvedības un sakarsmes kultūra. Uzvedības kultūra. Lietišķā etiķete. Personības teorijas. 

Sporta pedagoģija . Sports veselībai. Sporta aerobikas soļi fitnesā. Daţādi fitnesa nodarbību 

veidi  

Nūjošana. 

Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni 

 

1. Pedagoģijas vēsture (disertācija,  monogrāfija, zinātniskie raksti) 

2. Medicīnas vēsture  (zinātniskais raksts) 

3. Izglītības kvalitāte.( zinātniskās tēzes, uzstāšanās RSU zinātniskās konferences 

plenārsēdē). 

4. Studentu motivācija mācīties (zinātniskais raksts) 

5. Studentu pašnovērtējums studiju procesā  (zinātniskais raksts) 

6. Studentu zinību uztveres veidi (zinātniskās tēzēs) 

7. Veselības aprūpe un profilakse  (atspoguļojās maģistru,  bakalauru,  profilakses darbos kā 

arī zinātniski-populāros rakstos) 

 

Organizatoriskie darbi 

Pedagoģisko lasījumu organizēšana un vadīšana ―Pieredze,  teorija,  prakse,  medicīniskajā 

izglītībā‖ 1998-2000. gg. AML/RSU.  Ar referātiem piedalījās AML/RSU docētāji un 

uzaicinātie vieslektori.  Gala produkts:  Rakstu krājums  ―Pieredze,  teorija,  prakse,  

medicīniskajā izglītībā‖. 

Sporta pasākumu organizēšana, vadīšana,  tiesāšana  AML/RSU  studentiem,  tiesāšana arī 

citās Latvijas augstskolās. Organizēšana un piedalīšanās - augstskolu sacensībās docētājiem  

Jelgavā,  Ventspilī,  Liepājā,  RPIVA. 

Masu pasākumu organizēšana nūjošanā – Rīgā, Saulkrastos, Daugavpilī.. 

Sabiedriskie darbi 

Baltijas valstu pedagogu – vēsturnieku asociācijas biedre. 

Latvijas zinātnieku Pedagoģijas asociācijas biedre. 

Starptautiskās sieviešu apvienības biedre. 
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Sadarbojos ar Starptautiskā ţurnāla par skaistumu un veselību ―Kosmetik Internationl 

Baltikum‖ redkolēģiju. 

Starptautiskās sieviešu kustības dalībniece. Projekts ―Sieviete politikā‖ , ― Sieviete un vara‖. 

 ―Sieviete ES‖ ( Zviedrijā, Čehijā, Slovākijā, Igaunijā, Latvijā). 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Rīgas Stradiľa universitātes Atzinības Raksts. 

Piedalīšanās TV, radio-1 programmās par dzimumlīdztiesību, veselīgu dzīves veidu un 

nūjošanu. 

Valodas 

Krievu un latviešu  -  dzimtās 

Angļu  -  vidējs līmenis 

Datorprasme 

Microsoft Word, Power –Point. 

 

2011-29-04.             ________________/_I.Upeniece_ 

                        (paraksts)   

Publikācijas: 

1.Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Monogrāfija. Izdevniecība RaKa. 2000. – 160.lpp. 

2.Upeniece I.. Fiziskās audzināšanas speciālistu sagatavošana                                       20.-30. 

gados Jelgavā. LLU zinātniskās . konferences. Rakstu        krājums. 1998. - 10-13. lpp. 

3.Eiritmija, zviedru, čehu un dāľu vingrošana Latvijas skolās 20.-30. gados. RPIVA. 

Zinātnisko rakstu krājums. 1999. 49.-54. lpp. 

4.Arnis V., Upeniece I., Fiziskās aktivitātes RSU/LLU vecāko kursu studentu dzīvē. DPU 7. 

zin. konf. rakstu krājums., 1999. - 9-10 lpp. 

5.Upeniece I., Arnis V., Hoferte M., Upenieks R., Sporta pedagoģija fizioterapeita 

sagatavošanā un rehabilitācijas fakultātes studentu pašvērtēšana studējot RSU. DPU 7. 

zinātniskās konferences rakstu krājums., 1999. - 11-13 lpp. 

6.Upeniece I., Evalution of academic life in Latvian Medical Academy (AML/RSU) by 

rehabilitation faculty students. The second congress of the Baltic association for 

rehabilitation. Abstracts. 1999. - 119 lpp. 
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7.Vēliľš R., Pīrāgs. V., Upeniece I., Nagle Ē. Studentu motivācijas analīze no pirmā līdz 

sestajam mācību gadam Rīgas Stradiľa Universitātē. Zin. konf. tēzes. R.: 2000. - 91 lpp. 

8.Vēliľš R., Pīrāgs. V., Upeniece I., Nagle Ē. AML/RSU studentu motivācija mācīties no 

pirmā līdz sestajam mācību gadam Rīgas Stradiľa Universitātē. Medicīnas nozares 

zinātniskās konferences. rakstu krājums. R.: 2000. – 161-165 lpp. 

9.Upeniece I., Daţas domas par nākotnes izglītību. R.: AML/RSU rakstu krājums 

\\\"Pieredze, teorija un prakse medicīniskajā izglītībā\\\" 2000. - 31.lpp. 

10.Priedīte I.S., Mustafins P., Gudre A., Upeniece I., Latvijas sākumskolas vecuma bērnu 

fiziskā sagatavotība. III starptautiskais sporta medicīnas kongress 19-20.10.2001. Rīga, 

Latvija., zin. rakstu krāj. - 29-30 lpp. 

11.Upeniece I., Vēliľš R., Tiešās uzskatāmības aizsākumi medicīniskajā izglītībā pasaulē un 

Latvijā. ACTA MEDIKO - HISTORICA RIGENSIA – 2002.171.-179. lpp. 

12.Upeniece I., Fiziskās audzināšanas speciālistu sagatavošana 20.gs. 20.-30. gados 

Latvijā.ATEE (Association for Teacher Education in Europe) LU Spring University - 

2002. 

13.Upeniece I., Theoretical and practical development of physical education in Latvian 

schools before 1940., Starptautiskā zinātniskā konference Lietuvā – 31.05. – 01.06.2002. 

2001.-2004. lpp. 

14.Upeniece I. Škoļľikova T. Ieskats sieviešu izglītībā. 546-551 lpp. RPIVA Starptautiskā 

zinātniskā konference. 2004.gada 5.-6. aprīlī. 

15.Upeniece I., Knipše G.,Porozovs J., Škoļľikova T. Importance of direct visibility in 

medical and sport education. Research into the history of pedagogy in the Baltic States., 

2004. gada 14.-15. maijs. 274.-285. p. 

15.Upeniece I. Humors pedagoģikajā procesā. Zinātniski praktiskā conference. Praktiskās 

psiholoģijas institūts. 2003.gada. 21. marts. 

16.Upeniece I. Priekšmeti, lietas rehabilitācijas procesā. Zinātniski praktiskā konference. 

Praktiskās psiholoģijas institūts. 2004.gada 12. februārī., 42.lpp. 

17.Upeniece I. Tiešas uzskatāmības aizsākumi medicīniskajā izglītībā pasaulē un Latvijā, kā 

arī sporta pedagoģiskajā izglītībā Latvijā. RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference., 

2004.gada 5., 18. martā., 166. lpp. 

18.Upeniece I. Škoļľikova T. Theoretical and practical development of phisical education in 

Latvian schools before... 9-th Annual Congress of the ECSS, 3-6 July 2004, Clermont – 

Ferrand, France.,166.p. 

19.Vētra J., Upeniece I., Teibe U. Quality of the study process organization in medicai 

education at the Riga Stradins University. Medīniskās izglītības congress Amsterdamā. 

„AMEE 2005‖ 2005. gadā 30 augustā– 3 septembrī, 229.lpp. 
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20.Vēliľš R., Upeniece I. un citi līdzautori The Approch to Learning in Medical Academy of 

Latvia. Rīgas Stradiľa universitāte. Zinātnisko rakstu krājums. 2006. 264.-270.lpp. 

21.Upeniece I. Trends of anatomy studies in the 20th century: human body as a visual aid in 

the historical aspect. Starptautiskas zinātniskas conferences zinātnisko rakstu krājums. 

2009. 14.-15.maijs 374 - 386. lpp. 

22.Upeniece I.. Arnisv. Vinberga I., Hoferte M. Rehabilitācijas studentiem raksturīgākais 

uztveres veids. Zin. konf. tēzes.  RSU zinātnisko rakstu krājums. 2010. 348. lpp. 

23.Arnis.V., I.Vinberga, Upeniece I., Hoferte M. RSU studentu aerobās darbaspējas, to 

atkarība no daţādiem faktoriem. Zin. konf. tēzes.  RSU zinātnisko rakstu krājums. 2010. 

138. lpp. 

24. Upeniece I.. Arnisv. Vinberga I., Hoferte M. Fiziskās aktivitātes Rīgas Stradiľa 

universitātes studējošo veselības sporta specialist dzīves gājuma laikā. Zin. konf. tēzes.  RSU 

zinātnisko rakstu krājums. 2011. 61. lpp. 
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Vārds, uzvārds:             Anita Villeruša 

Dzimšanas datums:             1958.gada 29.jūlijs 

Adrese: mājas:             Ikšķile, Ozolu iela 50, LV-5052; tel.: 650-30840 

  darba:             Rīga, Dzirciema iela 16, LV-1007; tel. 67338310 

Darba vieta un amats:  Rīgas Stradiľa universitāte,  

                                                           Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, asociētā 

profesore.  

                                                           Sabiedrības veselības fakultātes dekāna v.i. 

Izglītība: Augstākā: 1982.gads-  Rīgas Medicīnas institūts. 

Specialitāte:              ārsts pediatrs,  

                                                           Sabiedrības veselības speciālists, epidemiologs 

Zinātniskais grāds:             Medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr.med.) 

Profesionālā un pedagoģiskā darbība: 

1982.gada - 1984.gadam -Valmieras RCS ārste-pediatre.  

1984.gada - 1986.gadam - Rīgas pilsētas dzemdību nams un Republikāniskā bērnu klīniskā slimnīca, 

ārste-pediatre. 

1986.gada-1988.gadam- klīniskā ordinatūra RMI Sociālās higiēnas un VAO katedrā. 1989.- 1992. 

gadam - aspirantūra AML Sociālās medicīnas katedra. 

1992.- 1996. gadam AML Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asistente.  

1995.gadā ieguvu Medicīnas doktora zinātnisko grādu ar promocijas darbu "Pirmsskolas vecuma 

bērnu veselības epidemioloģiskais pētījums". 

1995-1996. gads - līdzdalība Maģistra programmas izveidošanā Sabiedrības veselības skolā 

1996.- 1999.gadam – AML Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, docente.  

1996-1997. gads Bakalaura programmas Sabiedrības veselībā izveidošana 

No 1997. gada - AML / RSU Sabiedrības veselības fakultātes dekāne 

No1999.gada – asociētā profesore, Medicīnas zinātľu nozares sabiedrības veselības specialitātē. 

1999- 2001. gads – maģistratūras studiju programmas sabiedrības veselības zinātnēs izveidošana SVF. 
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2002- 2005. gads Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociācijas (ASPHER) un OSI projekta par 

maģistrantūras studijas programmas attīstību RSU, vadītāja.  

2006. gads projekta vadītāja ESF projektā „Profesionālās apmācības prakses pilnveidošana 

sabiedrības veselībā‖ prakses veselības veicināšanā metodiskā sagatavošana bakalaura studijas 

programmas studentiem un aprobācija. 

2006./2007. gadā eksperts Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā veicot 

sabiedrības veselības studiju programmu ekspertīzi. 

2008./2009. studiju ceļveţu sagatavošana profesionālai bakalauru studiju programmai un 

maģistrantūras programmai Sabiedrības veselībā. 

2010. gada maijā eksperts Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā veicot 

sabiedrības veselības studiju programmu novērtēšanu. 

  

Tālākizglītība un daţādi kursi 

1992. gada 15-26 jūnijs PVO Eiropas reģiona biroja organizēts kurss ―Epidemioloģija un informācijas 

sistēmas‖, Ungārija 

1994.gada jūnijs- 3 nedēļu kursi "Epidemioloģiskās metodes un pētījumu dizains" (Florence, Itālija). 

1994./1995. mācību gadā - apmācības kurss Baltijas valstu augstskolām "Inovācijas augstskolu 

didaktikā". LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. 

1995.gada oktobrī - divu nedēļu kurss "Jaunākās iemaľas vides veselības apmācībā" (Visbija, 

Gotlande, Zviedrija).  

1996. gadā – PVO seminārs ― Veselības veicināšana un izglītība‖, Rīga. 

1997. gadā – Dandi universitātes seminārs par studiju programmu integrāciju, Rīga. 

1998. gadā – ES Phare projekta kurss ― Veselības aprūpes finansēšana un vadība‖, Rīga. 

1998. gadā – Karolinskas institūta kurss ― Drošības veicināšanas un negadījumu profilakses darbs‖ ( 

Zviedrija). 

1999.gadā – Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kurss ― Tuberkulozes epidemioloģija, 

patoloģija un kontrole‖, Rīga. 

1998.- 1999. gadā Veselības izglītības apvienības (Lielbritānija) un VVC apmācības programma par 

pētniecības lomu veselības veicināšanā, Rīga. 

2000.gadā- VVC un Lielbritānijas izglītības apvienības seminārs par izglītības programmu veidošanu 

veselības veicināšanā, Rīga. 

2000. gada 12-17. augusts Karolinskas instituta ( Zviedrija) organizēts kurss Ziemeļu un Baltijas 

valstīm ―Pētniecība ievainojumu profilaksē un drošības veicināšanā‖, Jūrmala, Latvija. 

2000. gada jūnijs- jūlijs, pieredzes apmaiľa Toronto universitātē, Kanāda 
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2002. gada martā- OSI un ASPHER seminārs par Sabiedrības veselības pēcdiploma apmācību Eiropā, 

Jerusaleme, Izraēla. 

2002.gada augusts Karolinskas instituta ( Zviedrija) organizēts kurss Ziemeļu un Baltijas valstīm 

Drošības veicināšanas un negadījumu profilakses pētniecība, Toila, Igaunija. 

2002. gada 7-11 oktobris PVO, CINDI programmas  kurss ― Uz pierādījumiem balstīta Sabiedrības 

veselība: Hronisku slimību profilakse‖, Schruns, Austrija 

2003. gada 27-29 oktobris ―Veselības stāvokļa monitorings. Veselības determinantes. Veselības 

indikatori‖ OSI ASPHER projekta apmācības kurss (training for trainers), RSU, Rīga 

2004. janvāris- aprīlis, Veselība un veselības politika: zinātnes un prakses vienotība‖ apmācības kurss 

OSI ASPHER projekta ietvaros (training for trainers), RSU, Rīga 

2004 gada februāris apmācības kurss ‗Moderna Sabiedrības veselības izglītība modernai sabiedrības 

veselības praksei: ar fokusu uz veselības determinantēm un efektīgu iejaukšanos‖, Salzburg Cornell 

seminars, Austria.  

2005. gada 8-10. jūnijs, OSI seminārs par atkarības vielām ―Sabiedrības veselības skolu loma 

apmācībā, politikas veidošanā un aizstāvībā, Varna, Bulgārija. 

2005. gada 4-10 septembris Zalcburgas OSI seminārs ―Sabiedrības veselības izglītība‖, Zalcburga, 

Austrija. 

2005. gada 17-20. novembris un 2006. gada jūnijs PVO EUNHPS, seminārs par Veselības 

veicināšanas skolu izvērtēšanu, Sigrisvilla, Šveice. 

2008. gada 9.-10. janvāris starptautisks apmācības kurss par doktorantu un maģistra darbu vadīšanu 

augstākajā izglītībā ( Student supervision in Higher Education- a Nordic, Baltic, and Northern Russian 

Perspective) Ziemeļvalstu sabiedrības veselības skola, Gēteborga, Zviedrija. 

Apmācības seminārs „Pārmaiľu vadība‖, RSU, 2008. gada 3.-4. aprīlis. 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu seminārs par vardarbības profilaksi ģimenē, 2009. gada 8.-9. jūnijs, 

Riga, Latvija 

Starptautiska konference- seminārs par Doktorantūras standartiem biomedicīnas un veselības zinātnēs, 

2009. gada 17. septembris, Rīga, RSU 

Padziļināts mācību kurss vardarbības un traumatisma profilaksē TEACH VIP, 2010. gada 27.-28. 

aprīlis, Rīga, VM un PVO  

Piedalīšanās projektos, zinātniskā darbība: 

 1988.gadā - piedalījos zinātniskajās tēmās "Veselība" un "Kompleksās vides veselības shēmas 

līdz 2010. gadam" izstrādē. 

 Vides veselības rīcības plāna izstrāde 1995.-1997. gads  

 PVO pētījums ― Veselības ieraţas skolas vecuma bērniem Latvijā‖ ( HBSC) 1993./ 1994. 

m.g.,1997./1998.; 2001./2002. un 2004./ 2005.  mācību gados, vadītāja I.Pudule; 

 Sabiedrības veselības stratēģijas darba grupa LR Veselības ministrija 2000.- 2001. gads 

 Pētījums ―Latvijas iedzīvotāju (16 –64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu 

pētījums‖ FINBALT projekts 1998., 2000., 2002., 2004., 2006. un 2008. gados. Vadītāja I. 

Pudule. 
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 2000.- 2001. gadā  Pasaules Bankas projekts "Izglītības programmu izstrāde veselības 

veicināšanā" 

 2003.gads PVO ―Pasaules veselības aptauja‖, vadītāja I. Pudule 

 2002.-2004. gads Zviedrijas, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas pētniecisks kopprojekts par 

negadījumu analīzi pašvaldību līmenī. Projekta vadītājs: R. Ekman, Karolinskas institute, 

Zviedrija 

 2002- 2005. gads Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociācijas (ASPHER) un OSI projekta 

par maģistrantūras studijas programmas attīstību RSU vadītāja.  

 2005. gada augusts- oktobris, PVO eksperts projekta novērtēšanā par dzimumorgānu infekciju 

profilakses, diagnostikas un ārstēšanas: pasākumu kopas efektivitāti divās Latvijas pilsētās.  

 2006. gads IZM projektā„Zinātniskās darbības attīstība universitātēs‖ apakšprojekta  

„Veselība un veselības rīcības novērtējums Latvijā‖, projekta vadītāja. 

 2006.- 2009. gads Valsts pētījumu programmas „LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU DZĪVILDZI UN 

DZĪVES KVALITĀTI APDRAUDOŠO GALVENO PATOLOĢIJU ZINĀTNISKA IZPĒTE AR 

MULTIDISCIPLINĀRA PĒTNIECISKĀ KONSORCIJA PALĪDZĪBU‖ projektā Nr. 6 ‖Uz 

modernām tehnoloģijām balstītu iedzimtu patoloģiju diagnostikas un ārstēšanas algoritmu 

izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai un dzīves 

kvalitātes uzlabošanai‖, pētnieks 

 2007. jūnijs- decembris IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības 

iestādēs‖ Nr. RSU-ZP 07-6/2 ietvaros apakšprojektā „Veselību raksturojošie indikatori skolas 

vecuma bērniem un to ietekmējošie faktori‖, apakšprojekta vadītāja. 

 2008. gada jūnijs- decembris IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības 

iestādēs‖ turpinājums ―Skolas vecuma bērnu veselību raksturojošu objektīvo un subjektīvo 

radītāju sakarību izpēte‖.  

 Starptautiskā projekta Interreg III B „Uzmanība uz veselību un dzīves kvalitāti Baltijas jūras 

reģionā‖ aptaujas datu analīze 2007., vadītāja ( finansētājs Jūrmalas pilsētas labklājības 

pārvalde, Cēsu rajona padome, Saldus rajona padome). 

 2008. marts- 2010. gada februāris Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības atbildīgā 

aģentūras ( Public Health Executive Agency  PHEA) Kopienas aktivitāšu programmas 

sabiedrības veselības jomā ( 2003.- 2008.) projekta Ten D by Night ( Dark, Dance, Disko, 

Dose, Drugs, Drive, Danger, Damage, Disability, Death) No A/101085, nacionālā 

koordinatore. 

 Eksperts PVO Eiropas reģiona izstrādātā apmācības līdzekļu „Negadījumu un vardarbības 

profilakse‖ adaptēšanā Latvijā, 2009. gada jūnijs- decembris.  

 Eksperts Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā Lietuvā, studiju programmu 

Sabiedrības veselībā izvērtēšanai 2010. gada aprīlis 

 Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas un EK projekta STEPS koordinators Latvijā 2010. 

gada janvāris- 2011. gada marts.  

 

Sabiedriskais darbs: 

Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas biedre un valdes locekle. 

Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas uzraudzības padomes sastāvā. 

Pārstāv RSU Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociācijā (ASPHER). 

Valodas:  

 latviešu, krievu, vācu, angļu. 
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9. Anita Villeruša, Irisa Zīle, Linda Lagūna, Aigars Pētersons, Iedzimto patoloģiju izplatība 
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 World conference „Injury prevention and control‖, Mexico, 2008.   
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14. Gobina I, Villerusa A, Pudule I, Barengo NC. Subjective Health Complaints among 

Adolescents in Latvia during 1994 – 2006. Collection of Scientific Papers. Research articles 

in medicine & pharmacy 2007, Riga Stradins University, Riga, 2008: 84-89. 
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Abstract. 29th ASPHER Annual Conference, Valencia, Spain, 2007: 19. 

16. Villeruša A., Gobiľa I. Latvijas jauniešu veselība demogrāfiskās situācijas kontekstā// 

Pusaudţu nomaiľa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski 

pētnieciskie raksti, 4(15). Rīga, 2007, 179. – 196.lpp. 

17. Iveta Pudule, Anita Villeruša, Daiga Grīnberga, Biruta Velika, Nikola Tilgale, Vilnis dzērve, 

Sandijs Zīle, Hanna Konttinen, Ritva Prattala Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo 

paradumu pētījums, Health Behaviour among Latvian Adult population, 2006, KTL-National 

Public health institute, Finland, Helsinki, 2007. 

18. Robert Ekman, Taie Kaasik, Anita Villerusa, Skirmante Starkuviene, Shrikant I.Bangdiwala, 

Injury mortality in local communities in Sweden and in the three Baltic States: implications 

for prevention, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Volume 14, 

Issue 3 September 2007, pages 153-161. 
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19. Gobiľa I., Villeruša A., Pudule I. Ľirgāšanās un skolēnu veselība Latvijā. Zinātniskie raksti 

2006. Rīgas Stradiľa universitāte, 2007., 171. – 176.lpp. 

20. Gobina I, Villerusa A., Barengo N, Pudule I. Gender diferences of multiple subjective health 

complaints among adolescents in Latvia during 1994 – 2006. Abstract. 15th European Public 

Health Conference, European Journal of Public Health, Vol. 17, Suppl. 2, 2007: 170.  

21. Gobina I, Villerusa A., Barengo N, Pudule I. Subjective Health Complaints Among 
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Programme of the Symposium. Abstracts. HBSC, University of Jyvaskyla, 2007.  
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Tēzes. Rīgas Stradiľa universitāte, 2007: 117.lpp. 

25. Ineta Zīriľa, Iveta Pudule, Anita Villeruša, Ikdienas smēķētāju informētība par veselības 
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promoting schools on the school level:collaboration between Estonia, Latvia and Lithuania, in 

the Book ―Health –promotion schools: a resource for developing indicators‖ by Vivian 

Barnekow, Goof Buijs, Stephen Clif, Bjarne Bruun Jensen, Peter Paulus, David Rivett, Ian 

Young, International Planning Committee (IPC) of the ENHPS, WHO Regional Office for 

Europe, 2006, pp. 95-101. 

27. Pudule I., Zirina I., Villerusa A., The role of health care personnel in advising persons with 

health risk behaviour in Latvia, abstract, 7 th IUHPE European Conference on Health 

promotion and education, Budapest, 2006, 100-101. 

28. Gobina A., Villerusa A., Pudule I., Health Promoting Behaviours at Health Promotion 

Schools in Latvia, abstract, 7 th IUHPE European Conference on Health promotion and 

education, Budapest, 2006, 122. 

29. Villerusa A, Pudule I, Jece I, Grinberga D, Traffic safety-related behaviour of adult 

population in Latvia, European Journal of Public Healt: Volume 15, supplement 1, p.109; 

13th annual EUPHA meeting, Graz, 2005  

30. Pudule I, Villerusa A, Grinberga D, Jece I, Trends in prevalence of lifestyle related 

cardiovascular risk factors in Latvia, European Journal of Public Healt: Volume 15, 

supplement 1, 153-154; 13th annual EUPHA meeting, Graz, 2005  

31. Zeegers Paget D, Simmons N, Ricciardi W, Kirch W, Burazeri G, Roshi E, Laaser U, Pudule 

I, Villerusa A, Gissler M, Keskimaki I, Scepanavicius A, McCarthy M, Rajnicova Nagyova I, 

Katreniakova Z, Van der Waal M, Supporting the publicē health associations as key links 

between government, the scientific community and the population in Central and Eastern 

Europe: In the book: Urbanisation and Health, ed. Gunnar Tellnes, Oslo Academic Press, 

2005, 325-333. 

32. Villeruša A., Bērnu ievainojumu problēma valstī un tās risināšanas iespējas, LĀ kongress, 

2005.  

33. I.Pudule, I.Jēce, B.Velika, D.Grīnberga, A.Villeruša, V.Dzērve, S.Zīle, V.Helasoja, 

L.Paalenen, R.Prattala Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, Health 

Behaviour among Latvian Adult population, 2004,  National Public health institute, Helsinki, 

2005, 148 lpp 

34. Pudule I, Villerusa A, Ranka I, Kalnins I, Physical activity and health, European Journal of 

Public health, 2004; 14 (4 Supplement), abstract 12
th
 EUPHA meeting, 99. 

35. I.Pudule, A.Villeruša, I. Jēce, D. Grīnberga, R.Kotello, D.Misiľa, I. Ranka Latvijas skolēnu 

veselības paradumu pētījums 2001/2002, Rīga, 2004, VVVA, 60 lpp  



239 
 

36. Villerusa A., Injuries and safety attitudes among adolescents relating with socioeconomical 

factors of family in Latvia, Abstract, 7th World conference Injury prevention, Vienna, 2004, 

235 

37. Anita Villerusa, Public health strategy, programms and facilities to support the development 

of Safe community in Latvia, Abstract on 13th International Conference on Safe 

Communities, Prague, 2004, 126. 

38. Ieva Ranka, Ilze Kalniľa, Anita Villeruša, Iveta Pudule, Diāna Puntule, Sociālās 

nevienlīdzības saistība ar pusaudţu veselīgām un neveselīgām ieraţām un to izmaiľu 

tendences Lavijā ( 1990-2001); RSU Zinātniskie raksti 2003; 305-312. 

39. W.Pickett, M Molcho, K Simpson, I Janssen, J Mazur, Y Harel, WF Boyse, L Marshall, A 

Villerusa, C Currie and HBSC VIP Working group Cross-national comparison of injury risks 

in school-aged youth from 34 countries and their relationships with established social risk 

factors for injury, St Petersburg, 2004.  

40. Pudule I, Grīnberga D, Villeruša A, Dzērve V, Zīle S, Helasoja V, Vahasarja K, Prättälä R, 

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2002. (Health Bebaviour 

among Latvian Adult Population, 2002), Publication of the National Public Health Institute, 

B11/2003, Helsinki, Finland, 2003. 

41. Villerusa A, Pudule I, Vahasarja K, Helasoja V, Klumbiene J, Kasmel A, Assesment of 

advice to quit smoking for daily smokers in Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Abstract, 12
th
 

World Conference on Tobacco or Health: Global action for a tobacco free future, Helsinki, 

Finland, 2003:658 

42. Grinberga D, Villerusa A, Ranka I, Kalnins I, Trends in smoking among adolescents in Latvia 

1990- 2002, Abstract, 12
th
 World Conference on Tobacco or Health: Global action for a 

tobacco free future, Helsinki, Finland, 2003:232-233 

43. Dana Sumilo, Anita Villerusa, Attitudes Towards Safety and injury rates among school-aged 

children in Latvia, abstract, 5
th
 Nordic Safe Community Conference, Helsinki, Finland, 2003: 

42 

44. Pudule I, Villeruša A, Grīnberga D, Grizāne A, Latvijas iedzīvotāju uzturs un tā izmaiľas 

determinējošie faktori, tēzes, Medicīnas nozares zinātniskā konference, RSU, Rīga, 2003:91 

45. D.Šumilo, A.Villeruša, Injuries among adolescents in Latvia, tēzes, Medicīnas nozares 

zinātniskā konference, RSU, Rīga, 2003:90 

46. I.Ranka, I. Kalniľa, A. Villeruša, I.Pudule, D.Puntule, Sociālās nevienlīdzības saistība ar 

pusaudţu veselības ieraţām un to izmaiľu tendencies Latvijā no 1990. līdz 2001. gadam, 

tēzes, Medicīnas nozares zinātniskā konference, RSU, Rīga, 2003:98 

47. Villeruša A., Pudule I. Mediķi kūtri mudina cilvēkus dzīvot veselīgāk. Doctus 2002; 1: 36-38. 

48. Anita Villerusa, Dana Sumilo, Injuries among adolescents in Latvia, 6
th
 World conference 

Injury prevention and control, Abstracts, Montreal, Canada, 2002, 1162-1163. 

49. Anita Villerusa,  The problem of injuries in Latvia, Second Advanced Nordic-Baltic Course 

on Safety Promotion and Injury prevention Research in Toila, Estonia, 17-22 August, 2002, 

Karolinska Institutet report KI-2003:2, 86-89. 

50. Villeruša A., Pudule I. Iedzīvotāju veselības paradumi (pēc Finbalt aptaujas datiem), Latvijas 

Ārsts, 2001.5,22-24. 

51. D.Grinberga, I.Pudule, A.Rituma, A.Villeruša, Finbalt veselības monitorings 

Latvijā,1.Latvijas māsu un vecmāšu kongress, tezes, Rīga,2001.19. 

52. Pudule I. VillerusaA. Health behaviour and population education, 2th international 

Conference Monitoring Health Behaviours- Towards Global surveillance, Tuusula, Finland, 

2001, Abstract, 93. 

53. Villerusa A. Pudule I. Health behaviour of adult Latvian population and attitudes of health 

care personnel toward those behaviours. 2th international Conference Monitoring Health 

Behaviours- Towards Global surveillance, Tuusula, Finland, 2001, Abstract, 113. 

54. Villerusa A. Pudule I. Fiziskā aktivitāte pēc Finbalt veselības monitoringa rezultātiem,  

Starptautiskā sporta medicīnas kongress, Rīga 2001. Tēzes, 30-31. 

55. Anita Villerusa,  Data availability and validity in injury prevention research, First Nordic-

Baltic Research Course on Injury prevention and Safety Promotion in Jurmala/Riga, Latvia, 

12-17 August, 2000, Karolinska Institutet report KI-2003:2, 102-107. 



240 
 

56. Iveta Pudule, Daiga Grīnberga, Aija Rituma, Anita Villeruša, Sandija Zīle, Ritva Prattala, 

Ville Helasoja, Pekka Puska, Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 

2000 ( Health Bebaviour among Latvian Adult Population, 2000), Publication of the National 

Public Health Institute, Helsinki, Finland, 2001. 

57. Epidemiological study of children and adolescents drowning in Latvia, Second conference on 

Public Health research in the Baltic Countries, Kaunas, Lithuania, Abstract book 2000: 18 

58. Pudule, A.Villerusa, D.Grinberga, A.Rituma, The status of health behavior of Latvian adult 

population, Second conference on Public Health research in the Baltic Countries, Kaunas, 

Lithuania, Abstract book 2000: 28 

59. Children and adolescents drownings in Latvia, 1993-1998. 5
th
 world conference Injury 

Prevention and Control, New Delhi, India , Abstract book 2000: 267 

60. Anita Villeruša, Iveta Pudule.Izglītība kā veselīgas izturēšanās modificējošis faktors (pēc 

FINBALT pētījuma datiem).Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis.A.-

2000,54,sēj.,5./6.(610./611.),37.-43.lpp. 

61. Iveta Pudule, Daiga Grīnberga, Aija Rituma, Anita Villeruša, Sandijs Zīle, Ritva Prattala, 

Ville Helasoja, Pekka Puska ― Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 

1998, (Health Bebaviour among Latvian Adult Population, 1998.), Publication of the National 

Public Health Institute,B 1/2000, Helsinki, Finland  

 

 

 

 

 

2011. gada 20.janvārī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 
 

4.3. Studiju izmaksu tāme 
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4.4. Vienošanās ar RSU DSP „Farmācija” par studiju programmas 

pārľemšanu 
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4.5. Akreditācijas lapa par tiesībām īstenot doktora studiju programmu 

„Medicīna” 
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4.6. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija 
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4.7. RSU Doktora studiju Reglaments 

 

SASKAĽOTS  APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiľa universitātes Dekānu padomē  Rīgas Stradiľa universitātes Senātā 

2011. gada 16. maija sēdē  2011. gada 17. maija sēdē 

PROTOKOLS NR. 36    PROTOKOLS NR.1-2/17.05.11. 

 

Rīgas Stradiľa universitātes doktora studiju reglaments 

3. versija 

                                                                                              Izdots saskaľā ar  

Augstskolu likuma 15. panta 1.daļu 

                                                                                              un Rīgas Stradiľa universitātes  

                                                                                              Satversmes 3.9. punktu 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Rīgas Stradiľa universitātes (RSU) Doktora studiju reglaments, turpmāk – Reglaments, 

nosaka studiju norises kārtību doktora studiju programmās.  

1.2. Studijas RSU ir zinātniskā darba vadītāja un akadēmiskā personāla vadīts doktoranta 

patstāvīgs darbs doktora grāda iegūšanai.  

2. Studiju procesā izmantotie termini 

2.1. Akadēmiskais parāds – studiju priekšmeta programmā paredzēto doktoranta 

akadēmisko saistību neizpilde un/vai pārbaudījumu nenokārtošana. 

2.2. Atskaites – doktoranta aizpildīti dokumenti par studiju gadā īstenoto zinātnisko 

darbību. 

2.3. Doktoranta grāmata – individuāls doktorantu studiju uzskaites dokuments, kurā 

doktorants konkretizē doktora studiju laikā veicamos uzdevumus, kā arī sniedz pārskatu 

par plānotā darba izpildi. 

2.4. Lekcija – studiju priekšmeta apguves veids, kurā docētājs izklāsta studiju programmas 

teorētisko materiālu. Lekcija ir studiju informācijas avots, doktoranta izziľas darbības 

vadīšanas līdzeklis. 

2.5. Nodarbība – studiju procesa darbības veids, kurā doktoranti akadēmiskā personāla 

vadībā konkretizē lekcijās un patstāvīgi apgūtās teorētiskās zināšanas, kā arī apgūst 

atbilstošas praktiskās iemaľas. 

2.6. Seminārā doktoranti akadēmiskā personāla vadībā uzklausa un apsprieţ patstāvīgi 

sagatavotas iestrādes promocijas darba sekmīgai realizēšanai.  

2.7. Studiju gads – studiju etaps augstskolā noteiktas studiju programmas daļas īstenošanai 

(piemēram, 1.studiju gads), kura ilgums ir 11 mēneši.  

2.8. Studiju priekšmeta programma – dokumentā formulēts organizētas studiju pieredzes 

kopums konkrēta studiju priekšmeta satura apguvei. 
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2.9. Studiju priekšmets – studiju programmas sastāvdaļa (piemēram, Matemātiskā 

statistika ir studiju priekšmets doktora studiju programmā ,,Medicīna‖). 

2.10. Doktora studiju programma – studiju organizācijas forma ar noteiktām prasībām, 

kuru sekmīga izpilde ļauj doktorantam iegūt apliecinājumu par doktora studiju 

programmas sekmīgu pabeigšanu.  

2.11. Regulāru nodarbību studiju sistēma – studiju veids, kādā tiek organizētas studijas, 

t.i., vairāku nedēļu ilga studiju priekšmeta īstenošana, paredzot vienu vai divas lekcijas 

un nodarbības nedēļā. Katra studiju priekšmeta īstenošanas ilgums ir noteikts studiju 

programmas plānojumā. 

3. Zināšanu pārbaude un vērtēšana 

3.1. Doktorantu zināšanu un prasmju pārbaude atkarībā no studiju priekšmeta specifikas var 

tikt organizēta daţādos pārbaudījumu veidos. Tie var būt kontroldarbi, referāti, 

ieskaites un eksāmeni,  

3.2. Kontroldarbs – rakstiska zināšanu pārbaude nodarbības ietvaros. 

3.3. Referāts – doktoranta rakstiski sagatavots apkopojošs materiāls par promocijas darba 

tēmu. 

3.4. Ieskaite – zināšanu pārbaudes forma, kura tiek kārtota, pabeidzot studiju priekšmetu 

vai arī svarīgu studiju priekšmeta posmu. Teorētisko ieskaiti organizē līdzīgi 

eksāmenam, vērtējums tajā var būt – sekmīgi (S) vai nesekmīgi (N). Vērtējumu ieraksta 

doktoranta grāmatā. 

3.5. Eksāmens – zināšanu un prasmju par studiju priekšmetu (vai tā daļu) pārbaudes forma, 

kurā zināšanu vērtēšana tiek veikta ballēs, izmantojot 10 ballu sistēmu. 

3.6. Eksāmenos un ieskaitēs var izmantot daţādus pārbaudes veidus: 

3.6.1. rakstveidā;  

3.6.2. mutvārdos; 

3.6.3. datorizēti;  

3.6.4. kombinētā formā (piemēram, rakstveidā un mutvārdos). 

4. Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma 

4.1. Doktorantu zināšanu un prasmju vērtēšanai lieto 10 ballu sistēmu, vērtēšanai izmantojot 

šajā nodaļā aprakstītos kritērijus.  

4.2. Ar ―izcili‖ (10 balles) novērtē, ja doktorants: 

4.2.1. apguvis zināšanas un iemaľas ļoti augstā līmenī, kas liecina, ka vielu kopumā 

ir ne tikai pilnībā pareizi uztvēris, iegaumējis, spēj reproducēt un izmantot 

līdzīgās situācijās, bet arī spēj savas zināšanas pielietot studiju priekšmeta 

programmā neiekļautās situācijās un uzdevumos; 

4.2.2. tipveida uzdevumiem un situācijām spēj atrast alternatīvus vai nestandarta 

risinājumus. 

4.3. Ar ―teicami‖ (9 balles) novērtē, ja doktorants: 

4.3.1. uzrāda augstu studiju vielas apguves līmeni (90 % no studiju vielas apjoma), 

bez grūtībām to reproducē un adekvāti izmanto uzdevumu (situāciju) risināšanā; 

4.3.2. spēj savas atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt, lai izdarītu pareizus 

secinājumus, kuri izriet no uzdevumu vai reālo situāciju nosacījumiem; 

4.3.3. bez grūtībām spēj saskatīt un izskaidrot likumsakarības; 
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4.3.4. spēj teikto loģiski argumentēt, izmantojot apgūtos jēdzienus un teorijas. 

4.4. Ar ―ļoti labi‖ (8 balles) novērtē, ja doktorants: 

4.4.1. apguvis 85 % no studiju vielas apjoma, atbildes lielā mērā atbilst prasībām, 

kas izvirzītas vērtējumam ―teicami‖(9 balles), tomēr savā atbildē pieļauj daţas 

nepilnības un neprecizitātes;  

4.4.2. vai arī, ja viľa atbildes ir vērtējamas nedaudz zemāk par ―teicami‖, bet 

ievērojami augstāk par ―labi‖. 

4.5. Ar ―labi‖ (7 balles) novērtē, ja doktorants: 

4.5.1. labi apguvis studiju vielu (75% no studiju vielas apjoma), ar izpratni var to 

reproducēt pilnā apjomā vai tuvu tam, labi zina jēdzienus, likumus, teorijas un 

var tos izskaidrot; 

4.5.2. saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no nebūtiskā; 

4.5.3. spēj labi izmantot zināšanas tipveida uzdevumu un klīnisku situāciju 

risināšanā; 

4.5.4. pieļauj daţas kļūdas;  

4.5.5. spēj izdarīt loģiskus spriedumus pamatojoties uz likumsakarībām un faktiem, 

kas apgūti studiju procesā. 

4.6. Ar ―gandrīz labi‖ (6 balles) novērtē, ja doktoranta zināšanas un prasme vairāk atbilst 

vērtējumam ―labi‖(7 balles), nekā ―viduvēji‖(5 balles) un viľš ir apguvis vismaz 70% 

no studiju vielas apjoma, taču tās ir ne tik dziļas, lai tiktu vērtētas ar ―labi‖ (7 balles); 

4.7. Ar ―viduvēji‖ (5 balles) novērtē, ja doktorants: 

4.7.1. pamatos studiju vielu ir apguvis sekmīgi un var reproducēt vismaz 60% no tās 

apjoma; 

4.7.2. prot atšķirt būtisko no nebūtiskā; 

4.7.3. risina tipveida uzdevumus (situācijas), bet izmanto tikai plaši pazīstamas 

izziľas metodes; 

4.7.4. zina teorijas galvenos, jēdzienus un likumus. 

4.8. Ar ―gandrīz viduvēji‖ (4 balles) novērtē: 

4.8.1. ja doktoranta sasniegumi ir ievērojami labāki par ―vājiem‖ (3 balles), bet 

nedaudz sliktāki par ―viduvējiem‖ (5 balles) un viľš ir apguvis ne mazāk kā 55% 

no studiju vielas apjoma; 

4.8.2. ja doktorants kļūdās, taču kļūdu būtiskuma pakāpe un skaits ir pieļaujams 

atbilstoši studiju disciplīnas specifikai; 

4.8.3. ja doktorants risina uzdevumus (situācijas), kas analogi jau pazīstamiem. 

4.9. Ar ―vāji‖ (3 balles) novērtē, ja doktorants: 

4.9.1. studiju vielu apguvis vāji, bet ne mazāk kā 30% apjomā, zina galvenos 

jēdzienus un definīcijas, likumus zina tikai aptuveni; 

4.9.2. izvirzītajā problēmā vāji atšķir būtisko no nebūtiskā; 

4.9.3. spēj risināt tikai vienkāršus uzdevumus (situācijas); 

4.9.4. pieļauj daudz kļūdu (to skaits atkarīgs no studiju disciplīnas specifikas). 

4.10. Ar ―ļoti vāji‖ (2 balles) novērtē, ja doktorants: 

4.10.1. studiju vielu ir apguvis ļoti vāji, bet ne mazāk kā 20% no apjoma; 

4.10.2. spēj risināt tikai ļoti vienkāršus uzdevumus (situācijas), vai arī spēj risināt 

uzdevumus tikai pēc parauga; 

4.10.3. pieļauj daudz rupju kļūdu; 
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4.10.4. izvirzītajās problēmās neatšķir būtisko no nebūtiskā. 

4.11. Ar ―ļoti, ļoti vāji‖ (1 balli) novērtē, ja doktorants: 

4.11.1. uz pārbaudījumu ir ieradies, taču studiju vielu apguvis pavisam vāji (mazāk 

par 20% no studiju vielas apjoma ) vai vispār atsakās atbildēt; 

4.11.2. uzdevumu (situācijas) risināt nemēģina. 

4.12. Vērtējumu ―ļoti, ļoti vāji‖ izmanto arī, ja doktorants neievēro pārbaudījuma 

noteikumus, izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai citu personu palīdzību.  

4.13. Doktorants ir sekmīgs, ja viľš ir saľēmis vērtējumu ―gandrīz viduvēji‖ (4 balles) vai 

augstāku. 

4.14. 10 ballu sistēmu neizmanto nodarbību ieskaites un ieskaites vērtēšanai. 

4.15. Nodarbību ieskaite ir nokārtota, un doktorants saľem vērtējumu ―ieskaitīts‖, ja 

doktorants ir izpildījis studiju priekšmeta programmā paredzētās prasības.  

4.16. Ieskaite ir nokārtota un doktorants saľem vērtējumu ―sekmīgi‖ (S), ja viľa zināšanas un 

prasme atbilst vērtējuma līmenim ―gandrīz viduvēji‖ (4 balles) un augstāk. Ja ieskaitē 

doktoranta zināšanas šim līmenim neatbilst, viľš saľem vērtējumu ―nesekmīgi‖ (N).  

5. Studiju organizācija 

5.1. Studijas doktora studiju programmās notiek valsts valodā vai svešvalodā, kas noteikta 

atbilstīgi Augstskolu likumam. 

5.2. Uzsākot katra studiju priekšmeta īstenošanu, akadēmiskās struktūrvienības docētāji 

iepazīstina doktorantus ar studiju priekšmeta programmas saturu un tās apguvei 

nepieciešamo literatūras sarakstu, izpildāmajiem darbiem un prasībām nodarbību 

ieskaites saľemšanai, kā arī ar zināšanu un prasmju pārbaudes formu un veidu. 

5.3. Visi studiju priekšmeta programmā paredzētie kontroldarbi u.c. pārbaudījumi katrā 

studiju priekšmetā doktorantam jāizpilda studiju laika sadalījumā un lekciju un 

nodarbību sarakstā paredzētajos termiľos.  

5.4. Doktorantu rakstveida darbus akadēmiskais personāls pārbauda un novērtē ne ilgāk kā 

vienas nedēļas laikā pēc darba iesniegšanas. Doktoranti ar darba izvērtējumu var 

iepazīties Doktorantūras nodaļā. Mutvārdu pārbaudījumos ir jāveic doktoranta atbildes 

audioieraksts, kas jāsaglabā ne mazāk kā trīs darba dienas, bet apelācijas sūdzības 

saľemšanas gadījumā – līdz galīgā lēmuma pieľemšanai. 

5.5. Nodarbību apmeklēšana un pārbaudījumu kārtošana gan obligātajos, gan izvēles studiju 

priekšmetos ir obligāta.  

5.6. Katra semestra pārbaudījuma kārtošana paredzēta ne vairāk kā divas reizes. 

5.7. Nodarbību neapmeklēšana, kurās notiek zināšanu pārbaude (kontroldarbs, kolokvijs 

u.c.), tiek pielīdzināta pirmajai pārbaudījuma kārtošanas reizei (izľemot 5.10.punktā 

minētos gadījumus). 

5.8. Ja doktorants iepriekš plāno neapmeklēt nodarbību attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, 

piedalīties augstskolas vai valsts goda aizstāvēšanas pasākumos (zinātniskās 

konferences, semināri, pieredzes apmaiľas braucieni u.c.), vai arī nodarbības nav 

apmeklējis slimības dēļ, doktorants saglabā iespēju šajā laikā neapmeklētos 

pārbaudījumus kārtot divas reizes, ja savlaicīgi pirms plānotās prombūtnes iesniedzis 

Doktorantūras nodaļā prombūtni apliecinošus dokumentus.  

5.9. Par iepriekš neplānotiem nodarbību neapmeklēšanas iemesliem doktorants informē 

attiecīgās nodarbības docētāju un dekānu piecu darba dienu laikā pēc atgriešanās 
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studiju darbā, iesniedzot Doktorantūras nodaļā darba nespēju apliecinošu dokumentu 

slimības gadījumā vai arī rakstveida paskaidrojumu cita attaisnojoša iemesla gadījumā.  

5.10. Reglamenta 5.8. un 5.9.punktos norādītos dokumentus dekāns izvērtē piecu darba 

dienu laikā pēc to saľemšanas un nodrošina doktoranta un akadēmiskās 

struktūrvienības informēšanu par izvērtēšanas rezultātiem. Dekāns vai studiju 

programmas vadītājs ir tiesīgs pieprasīt doktorantam sniegt papildus mutvārdu un 

rakstveida informāciju, un doktorantam ir pienākums šo informāciju sniegt. 

5.11. Ja doktorants nav apmeklējis nodarbības neatkarīgi no iemesla divus mēnešus un ilgāk 

studiju gada ietvaros, par iespējām turpināt studijas pēc dekāna ierosinājuma lemj 

Dekānu padome. 

5.12. Ja doktorants nav apmeklējis nodarbības slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, 

studijas iespējams turpināt akadēmiskās struktūrvienības noteiktā kārtībā pēc 

individuāla plāna, par ko studiju programmas vadītājs informē dekānu. Ja slimības vai 

citu attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklēto nodarbību skaits ir tik būtisks, ka neļauj 

turpināt studijas pēc individuāla plāna, studiju programmas vadītājs informē dekānu, 

kurš rīkojas atbilstīgi reglamenta 5.13.punktam. 

5.13. Ja doktorants nav piedalījies kādā no nodarbībām, akadēmiskajai struktūrvienībai ir 

tiesības studiju priekšmeta programmā paredzētajā pārbaudījumā iekļaut papildus 

jautājumus par neapmeklēto nodarbību tēmām. 

5.14. Ja doktorants nav apmeklējis nodarbības un studijas šajā studiju priekšmetā nav 

iespējams turpināt pēc individuāla plāna vai kāds semestra pārbaudījums nav sekmīgi 

nokārtots divās reizēs, akadēmiskajai struktūrvienībai par to jāinformē studiju 

programmas vadītājs un studiju programmas vadītājam dekāns. Dekāns izvērtē situāciju 

(neapmeklēšanas iemeslus, apjomu, nesekmību pārbaudījumos) un ierosina:  

1.14.1. piešķirt doktorantam akadēmisko atvaļinājumu, vai  

1.14.2. doktorantu eksmatrikulēt. 

5.15. Sekmīgi pabeigts studiju gads ir tad, ja ir nokārtotas minimālās studiju plāna prasības 

attiecīgajā doktora studiju programmā paredzētajos studiju priekšmetos, ko apliecina 

ieraksti doktoranta grāmatā un atskaitēs. Doktoranta grāmatu un atskaites jāiesniedz 

Doktorantūras nodaļā attiecīgā studiju gada beigās.  

 

6. Eksāmenu un ieskaišu organizēšana 

6.1. Doktorantu zināšanu pārbaudi organizē akadēmiskā struktūrvienība. 

6.2. Eksāmenu un teorētisko ieskaiti doktoranti kārto valsts valodā vai svešvalodā, kas 

noteikta atbilstīgi Augstskolu likumam. 

6.3. Pārbaudes principiem jāatbilst studiju priekšmeta mācīšanas metodikai un jautājumiem 

jāizriet no studiju priekšmeta programmas aprakstā paredzētā satura. 

6.4. Akadēmiskā struktūrvienība ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms pārbaudījuma 

informē doktorantu par pārbaudījumu pieľemšanas grafiku, kā arī nesekmīgi kārtotu 

pārbaudījumu pārlikšanas datumu un laiku. 

6.5. Doktorantam ir tiesības ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms eksāmena vai 

teorētiskās ieskaites saskaľot ar akadēmisko struktūrvienību pārbaudījuma sākuma 

laika vai datuma pārcelšanu vienu reizi studiju gada ietvaros katrā akadēmiskajā 

struktūrvienībā. 
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6.6. Ja doktorants neatkarīgi no iemesla nav ieradies uz eksāmenu vai teorētisko ieskaiti 

noteiktajā laikā, eksaminācijas lapā ieraksta ―neieradās‖. Doktoranti, kuri uz eksāmenu 

vai teorētisko ieskaiti noteiktajā laikā nav ieradušies slimības dēļ saglabā iespēju to 

kārtot divas reizes, pirms tam Doktorantūras nodaļā saľemot individuālo eksaminācijas 

lapu. 

7. Eksāmenu un ieskaišu kārtošanas nosacījumi 

7.1. Eksāmeni un ieskaites jākārto saskaľā ar Studiju programmas plānu studiju laika 

sadalījumā paredzētajā studiju gadā.  

7.2. Tiesības kārtot eksāmenu vai ieskaiti doktorants iegūst, saľemot nodarbību ieskaiti 

attiecīgajā studiju priekšmetā.  

8. Eksāmenu un ieskaišu kārtošana un aizstāvēšana 

8.1. Pirms pārbaudījuma doktoranti akadēmiskajā struktūrvienībā saľem norādījumus par 

pārbaudījuma formu un veidu. Doktoranti tiek informēti par papildus mācību 

līdzekļiem, kurus atļauts izmantot.  

8.2. Ja doktorants neievēro pārbaudījuma noteikumus, izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai 

citu personu palīdzību, akadēmiskajam personālam ir tiesības izraidīt doktorantu no 

pārbaudījuma un doktoranta grāmatā, kā arī eksaminācijas lapā ierakstīt vērtējumu 

―ļoti, ļoti vāji‖ (1 balle).  

8.3. Pārbaudījumu telpā drīkst atrasties eksaminējamie doktoranti, eksaminētāji, rektors, 

prorektori, Doktorantūras nodaļas dekāns, studiju programmas vadītājs, akadēmiskās 

struktūrvienības vadītāja pieaicinātie speciālisti.  

8.4. Rakstveida un datorizētā pārbaudījuma ilgumu nosaka akadēmiskā struktūrvienība. 

8.5. Pārbaudījuma mutvārdu daļā doktoranta atbildes sagatavošanas laiks nav mazāks par 30 

minūtēm.  

8.6. Viena doktoranta mutvārdu eksaminēšanas laiks jebkurā pārbaudījumā nepārsniedz 30 

minūtes.  

8.7. Ja pārbaudījumā ir vairāki atsevišķi jautājumi, doktorantam ir tiesības atbildēt tos tādā 

secībā, kā viľš vēlas.  

8.8. Mutvārdu eksāmenu un ieskaišu mutvārdu daļā ir jāveic doktoranta atbildes 

audioieraksts, kas jāsaglabā ne mazāk kā trīs darba dienas, bet apelācijas sūdzības 

saľemšanas gadījumā – līdz galīgā lēmuma pieľemšanai.  

8.9. Doktoranta zināšanu līmeľa precizēšanai var tikt uzdoti papildus jautājumi. Neskaidrā 

vai strīdīgā gadījumā jāpieaicina akadēmiskās struktūrvienības vadītājs vai cits 

eksaminētājs. 

8.10. Pārbaudījumu rezultātus eksaminētājs ieraksta doktoranta grāmatā un eksaminācijas 

lapā. Eksaminācijas lapās eksaminētājs ieraksta doktoranta atbilţu novērtējumu, t.sk. 

arī nepietiekamu, kā arī ―neieradās‖, ja doktorants nav ieradies iepriekš saskaľotajā 

laikā.  

8.11. Aizpildītās eksaminācijas lapas akadēmiskās struktūrvienības nodod Doktorantūras 

nodaļā piecu darba dienu laikā pēc pārbaudījuma. Arī nesekmības gadījumā 

novērtējumu ieraksta gan doktoranta grāmatā, gan eksaminācijas lapā. 
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8.12. Visu mutvārdu pārbaudījumu rezultātus akadēmiskā struktūrvienība paziľo 

doktorantiem pārbaudījuma dienā. Rakstveida pārbaudījumu rezultātus paziľo ne vēlāk 

kā triju darba dienu laikā pēc pārbaudījuma.  

8.13. Pēc rezultātu paziľošanas doktorantam ir tiesības saľemt paskaidrojumu par 

pieļautajām kļūdām. 

9. Eksāmenu un ieskaišu atkārtota kārtošana vai aizstāvēšana 

9.1. Jebkura eksāmena un ieskaites kārtošana vai aizstāvēšana iespējama ne vairāk kā divas 

reizes. 

9.2. Pirms pārbaudījuma atkārtotas kārtošanas doktorantam Doktorantūras nodaļā jāsaľem 

individuālās eksaminācijas lapa. 

9.3. Par konkrētu pārbaudījumu kārtošanas laiku doktorants iepriekš vienojas ar atbilstošo 

akadēmisko struktūrvienību. 

9.4. Doktorants, kurš eksāmenā vai ieskaitē nav ieguvis sekmīgu vērtējumu, šo 

pārbaudījumu var kārtot atkārtoti studiju gada ietvaros.  

9.5. Ja doktorants studiju gada beigās nav nokārtojis studiju programmas plānā paredzētos 

pārbaudījumus, dekāns ierosina doktorantam piešķirt akadēmisko atvaļinājumu vai 

eksmatrikulēt. 

9.6. Viss minētais par eksāmena un ieskaites kārtošanas termiľiem ir saistošs arī tiem 

doktorantiem, kuri pārbaudījumu kārtojuši mazāk nekā divas reizes. 

10. Apelācijas iesniegšana un izskatīšana 

10.1. Doktorantam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu izskatīta pārbaudījuma jautājuma, atbildes uz 

jautājumu un atbildes novērtējuma savstarpējā atbilstība. 

10.2. Apelācijas sūdzību var iesniegt trīs darba dienu laikā no brīţa, kad paziľots 

novērtējums. 

10.3. Apelācijas sūdzība jāiesniedz akadēmiskajā struktūrvienībā, kuras docētājs izdarījis 

novērtējumu, vadītājam. Ja novērtējumu ir izdarījis akadēmiskās struktūrvienības 

vadītājs, apelācijas sūdzība jāiesniedz Doktorantūras nodaļas dekānam. Ja novērtējumu 

kā akadēmiskās struktūrvienības vadītājs ir izdarījis Doktorantūras nodaļas dekāns, 

apelācijas sūdzība jāiesniedz mācību prorektoram. 

10.3.1. Ja apelācijas sūdzība ir par pārbaudījuma kārtošanas iespējamo pēdējo reizi, tā 

iesniedzama dekānam. Ja novērtējumu kā akadēmiskais personāls ir izdarījis 

dekāns, apelācijas sūdzība jāiesniedz mācību prorektoram. 

10.4. Apelācijas sūdzība par gala pārbaudījumā saľemtu novērtējumu jāiesniedz gala 

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājam. Apelācijas sūdzība par kvalifikācijas darba 

novērtējumu jāiesniedz attiecīgo darbu novērtēšanas komisijas priekšsēdētājam. 

10.5. Apelācijas sūdzību izskata apelācijas komisija, kuru izveido un sasauc apelācijas 

sūdzības saľēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ietilpst apelācijas sūdzības saľēmējs 

un viľa atbilstīgi apelācijas sūdzības saturam pieaicināti speciālisti (izľemot personas, 

kuras izdarījušas novērtējumu). Apelācijas komisijas priekšsēdētājs ir apelācijas 

sūdzības saľēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs personas. 

10.6. Apelācijas sūdzības iesniedzējam un novērtējuma izdarītājam ir tiesības piedalīties un 

sniegt paskaidrojumus apelācijas komisijas sēdē. Apelācijas komisijas priekšsēdētājs 
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informē apelācijas sūdzības iesniedzēju un novērtējuma izdarītāju par viľu tiesībām 

piedalīties apelācijas komisijas sēdē un sniegt savus paskaidrojumus.  

10.7. Apelācijas komisijas priekšsēdētājs var pēc savas iniciatīvas uzaicināt apelācijas 

sūdzības iesniedzēju un novērtējuma izdarītāju (vai tikai vienu no abām minētajām 

personām) piedalīties Apelācijas komisijas sēdē un sniegt paskaidrojumus. 

10.8. Izskatot apelācijas sūdzību, Apelācijas komisija apmierina vai noraida sūdzību. 

10.9. Apelācijas sūdzību izskata iespējami īsākā laikā (bet ne ilgāk kā 7 darba dienu laikā no 

saľemšanas). Apelācijas komisijas priekšsēdētājs izskatīšanas rezultātus rakstiski 

paziľo iesniedzējam. 

11. Nobeiguma noteikumi 

11.1. Par sekmīgi apgūtu doktora studiju programmu uzskata izpildītu teorētiskās izglītības 

daļu, sekmīgi nokārtotus promocijas eksāmenus un iesniegtu promocijas darba 

anotāciju ar rezultātiem vai aizstāvētu promocijas darbu. 

11.2. Šis reglaments ir piemērojams, ciktāl ārējie normatīvie akti nenosaka citādi. 

11.3. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā reglamentā, vai strīdus jautājumus risina atbilstīgi 

struktūrvienības vadītāja, studiju programmas vadītāja vai Dekānu padomes lēmumiem. 

11.4. Šis reglaments (izľemot 11.1) stājas spēkā sākot ar 2010./2011. akadēmiskā gada 17. 

maiju un ir saistošs visiem doktorantiem. 

11.5. Punkts 11.1. attiecas uz doktorantiem, kuri imatrikulēti sākot ar 2011./2012. 

akadēmisko gadu. 

 

 

Doktorantūras nodaļas dekāns     A. Pētersons 
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4.8. Uzľemšanas noteikumi 

SASKAĽOTS  APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiľa universitātes Dekānu padomē  Rīgas Stradiľa universitātes Senāta  

2011.gada 11. aprīļa sēdē  2011.gada 19.aprīļa sēdē 

PROTOKOLS NR. 32                                           PROTOKOLS NR. 1-2/19.04.11. 

      

Rīgas Stradiľa universitātes uzľemšanas noteikumi 

doktora studiju programmās 2011./2012. akadēmiskajā gadā 
 

 

Izdoti atbilstīgi Augstskolu likuma 46.panta otrajai daļai,  

2006.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.846  

―Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību  

uzľemšanai studiju programmās‖, kā arī 

Rīgas Stradiľa universitātes Satversmes 3.6. un 4.6.punktam 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2011./2012. akadēmiskajā gadā reflektanti tiek 

uzľemti Rīgas Stradiľa universitātes (turpmāk - Universitāte, saīsināti - RSU) doktora 

studiju programmās. 

2. Uzľemšana studijām Universitātē notiek, pamatojoties uz Augstskolu likumu, (turpmāk 

- AL) Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobrī pieľemtajiem Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.846 ―Noteikumi par prasībām kritērijiem un kārtību uzľemšanai studiju 

programmās‖ (turpmāk - 10.10.2006. MK noteikumi), RSU Satversmei, šiem 

noteikumiem, kā arī atbilstīgi citiem normatīvajiem aktiem. 

3. Uzľemšanu nodrošina RSU Studentu serviss saskaľā ar procesa aprakstu Studentu 

servisa pakalpojumu nodrošinājums. 

4. Tiesības studēt Universitātē ir Latvijas Republikas pilsoľiem, personām, kurām ir 

Latvijas Republikas izdota nepilsoľa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas 

pastāvīgās uzturēšanās atļaujas [AL 45.(1)]. Citām personām ir tiesības studēt 

Universitātē atbilstīgi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

5. Prasības un kritēriji uzľemšanai katrā no doktora studiju programmām, kā arī citi 

attiecīgo studiju programmu raksturojoši rādītāji noteikti šo noteikumu pielikumā. 

II Dokumenti 

6. Reģistrējoties studijām RSU Studentu servisā, reflektants aizpilda reflektanta anketu un 

iesniedz šajos noteikumos un to pielikumā noteiktos dokumentus uzľemšanai attiecīgajā 

doktora studiju programmā. 

7. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi nevar 

iesniegt, to var izdarīt cita persona, kurai ir izsniegta notāra apstiprināta pilnvara. 
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8. Dokumentus reflektants iesniedz valsts valodā. Dokumenti, kurus reflektants iesniedz 

svešvalodā, jālegalizē normatīvajos aktos [1961.gada 5.oktobra Hāgas Konvencija par 

ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu] noteiktajā kārtībā un tiem 

jāpievieno normatīvajos aktos [2000.gada 22.augusta MK noteikumi Nr.291 "Kārtība, 

kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" (grozīti ar 2004.gada 6.janvāra MK 

noteikumiem Nr.6)] noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā. 

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziľu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības 

dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds 

[10.10.2006. MK noteikumu 7.punkts].  

10. Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā Universitātes norēķinu kontā maksu par 

dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka Universitāte un tā 

atpakaļ netiek izmaksāta.  

11. RSU Studentu serviss, pamatojoties uz reflektanta, kurš nav imatrikulēts studijām 

Universitātē, atsevišķu iesniegumu, izsniedz atpakaļ reflektantam iesniegtos dokumentus. 

12.  Reflektantu, kuri nav imatrikulēti studijām Universitātē, iesniegtos dokumentus RSU 

Studentu serviss glabā RSU Lietu nomenklatūrā noteiktajā kārtībā. Pēc RSU Lietu 

nomenklatūrā noteiktā dokumentu glabāšanas termiľa notecējuma reflektantu iesniegtos 

dokumentus iznīcina.  

 III Termiľi 

13. Datumu un laiku, kad reflektanti iesniedz dokumentus studijām, nosaka RSU 

Studentu serviss. 

IV Konkursa norise 

14. Doktorantūras nodaļa apkopo reflektantu iesniegtos dokumentus, organizē recenzentu 

nozīmēšanu, nosaka plānotā zinātniskā pētījuma mutiskās aizstāvēšanas laiku.  

15. Atbilstoši vērtēšanas rezultātiem RSU Zinātnes padome pieľem lēmumu par 

reflektanta uzľemšanu doktora studijās. RSU Uzľemšanas komisija to apstiprina. 

16. RSU Studentu serviss izziľo konkursa rezultātus ne vēlāk kā triju dienu laikā no 

konkursa noslēguma dienas, publicējot RSU tīmekļa vietnē - www.rsu.lv. Konkursa 

rezultātu apstrīdēšanas gadījumā RSU Studentu serviss tādā pašā termiľā un kārtībā 

izziľo arī apelācijas komisijas lēmumu. 

17. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām doktora 

studiju programmās, var pretendēt uz maksas studiju vietām attiecīgajās studiju 

programmās.  

V Studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija 

18. Visi konkursu izturējušie reflektanti (ja konkursa rezultāti nav apstrīdēti noteiktajā 

termiľā – atbilstoši apstiprinātajiem konkursa rezultātiem, bet ja ir apstrīdēti – atbilstoši 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=33947
http://www.likumi.lv/doc.php?id=33947
http://www.likumi.lv/doc.php?id=10127
http://www.likumi.lv/doc.php?id=10127
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=82878
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=82878
http://www.aic.lv/
http://www.rsu.lv/
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apelācijas komisijas lēmumam) Doktorantūras nodaļas noteiktajā termiľā noslēdz ar 

Universitāti studiju līgumu. 

19. Reflektants tiek imatrikulēts pēc studiju līguma ar Universitāti noslēgšanas. 

20. Studiju vietās, kuras tiek apmaksātas no fizisko un juridisko personu līdzekļiem, 

studiju līgums tiek noslēgts pēc studiju maksas samaksāšanas 20 % apmērā no pirmā 

studiju gada studiju maksas. 

21. Reflektants tiek imatrikulēts Universitātē ar RSU rektora rīkojumu, vienlaicīgi 

apstiprinot zinātniskā darba vadītāju (vadītājus). 

VI Reflektanta un Universitātes tiesības un pienākumi 

22. Reflektantam uzľemšanas procesā ir šādi pienākumi: 

22.1. iesniegt un noteiktajos gadījumos uzrādīt šajos noteikumos un to pielikumā 

noteiktos dokumentus; 

22.2. pareizi aizpildīt Universitātes noteiktos dokumentus, sniegt Universitātei tikai 

patiesu informāciju; 

22.3. iepazīties un ievērot šos noteikumus, kā arī ārējos normatīvos aktus, kas regulē 

uzľemšanu; 

22.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos noteikumos, kā arī RSU Studentu servisa un 

Doktorantūras nodaļas noteiktos termiľus; 

22.5. Doktorantūras nodaļas noteiktajā laikā personīgi ierasties uz plānotā zinātniskā 

pētījuma mutisko aizstāvēšanu; 

22.6. nokārtot finansiālās saistības pret Universitāti, īpaši, ja reflektants piesakās studijām 

par maksu; 

22.7. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktus pienākumus.  

23. Universitātei uzľemšanas procesā ir šādi pienākumi: 

23.1. nodrošināt godīgu uzľemšanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem; 

23.2. sniegt reflektantiem informāciju par studiju iespējām Universitātē, kā arī viľu 

tiesībām un pienākumiem; 

23.3. informēt par valsts budţeta finansēto studiju vietu skaitu Universitātē un maksas 

studiju vietu skaitu, ko finansē fiziskās un juridiskās personas; 

23.4. pieľemt reflektantu iesniegtos dokumentus; 

23.5. izziľot konkursa rezultātus; 

23.6. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu; 

23.7. organizēt reflektantu, kuri izturējuši konkursu un noslēguši studiju līgumus, 

imatrikulāciju; 

23.8. nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret reflektantiem; 

23.9. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktus pienākumus.  

24. Reflektanta un Universitātes pienākumiem atbilst pretējās puses attiecīgās tiesības. 

 

VII Ar uzľemšanu saistītu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

25. Lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, trīs darba dienu laikā no konkursa 

rezultātu publicēšanas RSU tīmekļa vietnē www.rsu.lv, iesniedzot pamatotu iesniegumu 

RSU Apelācijas komisijai. RSU Apelācijas komisijas pieľemto lēmumu reflektants var 

http://www.rsu.lv/


256 
 

pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā [10.10.2006. MK 

noteikumu 17.punkts]. 

VIII Noslēguma jautājumi 

26. Visus ar uzľemšanu Universitātē saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas 

Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos noteikumos, izskata RSU Studentu 

serviss. 

27. Informāciju par studiju iespējām un uzľemšanu Universitāte izvieto savās telpās un 

mājas lapā internetā: www.rsu.lv. Informāciju par uzľemšanas norisi reflektants var 

uzzināt arī RSU Informācijas centrā, tālr. 67409105; e-pasts: infocentrs@rsu.lv un 

Doktorantūras nodaļā, tālrunis 67409270. 

 

28. Šiem noteikumiem ir pievienots šāds pielikums: 

28.1. Pielikums Nr. 1 – Uzľemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmās 

„Medicīna‖, „Farmācija‖, „Juridiskās zinātnes‖, „Politikas zinātne‖ un „Socioloģija‖. 

 

 

Doktorantūras nodaļas dekāns     prof.A.Pētersons 

Studentu servisa vadītāja        I.Treija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rsu.lv/
mailto:infocentrs@rsu.lv
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Pielikums Nr.1 

Rīgas Stradiľa Universitātes 

Uzľemšanas noteikumiem 

doktora studiju programmās 

2011./2012.akad.g. 

 

 

Uzľemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmās „Medicīna”, „Farmācija”, „Juridiskās zinātnes”, 

„Politikas zinātne” un „Socioloģija”. 

 

 Medicīna Farmācija Juridiskās 

zinātnes 

Politikas zinātne Socioloģija 

Virziens Veselība un veselības 

aizsardzība 

Veselība un veselības 

aizsardzība 

Sociālās zinātnes Sociālās zinātnes Sociālās zinātnes 

Iegūstamā kvalifikācija Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi 

Studiju ilgums 3 gadi 

Studiju veids Pilna laika klātiene 

Uzľemšanai studiju 

programmā 

nepieciešamā iepriekš 

iegūtā izglītība 

Augstākā- maģistra 

grāds veselības aprūpē 

vai tam pielīdzinātais 

grāds medicīnā, 

stomatoloģijā, bioloģijā 

vai farmācijā 

Augstākā- maģistra grāds 

ķīmijā vai bioloģijā vai 

tam pielīdzinātais grāds 

farmācijā, medicīnā vai 

stomatoloģijā  

Augstākā- 

akadēmiskais maģistra 

grāds tiesību zinātnēs 

vai atbilstoša augstākā 

izglītība.
**

 

Augstākā- 

akadēmiskais maģistra 

grāds sociālajās vai 

humanitārajās zinātnēs 

vai tam pielīdzinātais 

grāds 

Augstākā- maģistra 

grāds sociālajās vai 

humanitārajās 

zinātnēs vai tam 

pielīdzinātais grāds 

 

Uzľemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana 

Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Reflektanti tiek imatrikulēti izvēlētajā studiju programmā saskaľā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju 

summa
††

: 

• recenzentu vērtējums 

                                                           
**

 Reflektantam, kuram ir augstākā izglītība citā specialitātē, jākārto pārbaudījums tiesību teorijā un izvēlētajās specializācijas priekšmetā. 
††

 Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana. 
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• zinātnisko iestrādľu vērtējums 

• plānotā zinātniskā pētījuma mutiskā aizstāvēšana 

Iesniedzamie 

dokumenti: 

Medicīna Farmācija Juridiskās zinātnes 

 

Politikas zinātne Socioloģija 

Iesniegums (uz veidlapas) 
          

Reflektanta anketa (uz 

veidlapas) 
          

Pases kopija (oriģināls 

jāuzrāda) 
          

Četras vienādas 

fotokartītes (3x4cm) 
          

Maģistra vai tam 

pielīdzināma diploma 

kopija (oriģināls jāuzrāda) 

          

Reflektanta dzīves gājuma 

apraksts (CV), iekļaujot 

zinātnisko publikāciju 

sarakstu 

          

Zinātniskā darba vadītāja 

(vadītāju) dzīves gājuma 

apraksts (CV), norādot 

zinātnisko publikāciju 

skaitu un doktorantu 

skaitu, kuri ir ieguvuši 

zinātnisko grādu 

          

Dokumentu kopijas 

(oriģināli jāuzrāda), kas 

apliecina mācības kursos, 

semināros, piedalīšanos 

konferencēs un semināros 

          



259 
 

(ja tādas ir) 

Publikāciju kopijas (ja 

tādas ir) 
          

Dokuments, kas apliecina 

reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu 

          

Ētikas komitejas atļauja 

(ja nepieciešams) 
       

Plānotā zinātniskā darba 

anotācija ar reflektanta un 

zinātniskā darba 

vadītāja/u parakstiem pēc 

sekojošas shēmas: 

DSP „Medicīna” 

 reflektanta vārds, uzvārds; 

 plānotā zinātniskā darba nosaukums; 

 plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti); 

 pētījuma izpildīšanas vieta; 

 pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums; 

 pētnieciskā darba mērķis; 

 pētnieciskā darba uzdevumi; 

 zinātniskie pieľēmumi jeb darba hipotēze /-es; 

 pētniecības ieceres realizācijas materiāls; 

 datu iegūšanas metodes; 

 pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu izpildes termiľi pa gadiem; 

 datu statistisko analīzes metoţu uzskaitījums un izvēles pamatojums; 

 pētnieciskā projekta sadarbības partneri- speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki; 

 materiāli tehniskais pētniecisko darbu nodrošinājums; 

 zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas (ar RSU Bibliotēkas vērtējumu) par plānoto promocijas darba tēmu; 

stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības 

projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu RSU; staţēšanās vai studijas ārvalstu 

augstskolās un pētniecības institūcijās); 

 ētikas komitejas atļauja pētījuma veikšanai (ja nepieciešams). 

 

DSP „Farmācija” 

 reflektanta vārds, uzvārds; 

 plānotā zinātniskā darba nosaukums; 
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 plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti); 

 pētījuma izpildīšanas vieta; 

 pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums; 

 pētnieciskā darba mērķis; 

 pētnieciskā darba uzdevumi; 

 zinātniskie pieľēmumi jeb darba hipotēze /-es; 

 pētniecības ieceres realizācijas materiāls; 

 datu iegūšanas metodes; 

 pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu izpildes termiľi pa gadiem; 

 datu statistisko analīzes metoţu uzskaitījums un izvēles pamatojums; 

 pētnieciskā projekta sadarbības partneri- speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki; 

 materiāli tehniskais pētniecisko darbu nodrošinājums; 

 zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas (ar RSU Bibliotēkas vērtējumu) par plānoto promocijas darba tēmu; 

stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības 

projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu RSU; staţēšanās vai studijas ārvalstu 

augstskolās un pētniecības institūcijās); 

 ētikas komitejas atļauja pētījuma veikšanai (ja nepieciešams). 

 

DSP „Juridiskās zinātnes” 

 reflektanta vārds, uzvārds; 

 plānotā zinātniskā darba nosaukums; 

 plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti); 

 pētījuma izpildīšanas vieta; 

 pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums; 

 pētnieciskā darba mērķis; 

 pētnieciskā darba uzdevumi; 

 pētnieciskā darba novitāte un agrāk analoģiska rakstura pētījumu (publikāciju) apskats (analīze); 

 zinātniskie pieľēmumi jeb darba hipotēze /-es; 

 datu iegūšanas un apstrādes (analīzes metodes); 

 pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu izpildes termiľi pa gadiem; 

 datu statisko analīzes metoţu uzskaitījums un izvēles pamatojums; 

 pētnieciskā projekta sadarbības partneri- speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki; 

 zinātniskās iestrādes par plānoto promocijas darba tēmu; stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība 
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starptautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai saistībā 

ar darbu RSU; staţēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās); 

 pētnieciskā darba zinātnisko avotu saraksts. 

 

DSP „Politikas zinātne” 

 reflektanta vārds, uzvārds; 

 plānotā zinātniskā darba nosaukums; 

 plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti); 

 pētījuma izpildīšanas vieta; 

 pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums; 

 pētījuma zinātniskā novitāte; 

 pētnieciskā darba mērķis; 

 pētnieciskā darba uzdevumi; 

 zinātniskie pieľēmumi jeb darba hipotēze /-es; 

 pētnieciskā darba teorētiskais pamats; 

 darba pētīšanas metodes uz izpētāmā materiāla atlasīšanas kritēriji; 

 pētnieciskajam darbam nepieciešamais materiāli-tehniskais nodrošinājums; 

 iespējamā sadarbība ar ārvalstu pētniekiem pētnieciskā projekta veikšanas gaitā; 

 zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas (ar RSU Bibliotēkas vērtējumu) par plānoto promocijas darba tēmu; 

stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības 

projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu RSU; staţēšanās vai studijas ārvalstu 

augstskolās un pētniecības institūcijās). 

 

DSP „Socioloģija” 

 reflektanta vārds, uzvārds; 

 plānotā zinātniskā darba nosaukums; 

 plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti); 

 pētījuma izpildīšanas vieta; 

 pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums; 

 pētnieciskā darba mērķis; 

 pētnieciskā darba uzdevumi; 

 zinātniskie pieľēmumi jeb darba hipotēze /-es; 

 datu iegūšanas metodes; 
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 pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu izpildes termiľi pa gadiem; 

 datu statisko analīzes metoţu uzskaitījums un izvēles pamatojums; 

 pētnieciskā projekta sadarbības partneri- speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki; 

 zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas (ar RSU Bibliotēkas vērtējumu) par plānoto promocijas darba tēmu; 

stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības 

projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu RSU; staţēšanās vai studijas ārvalstu 

augstskolās un pētniecības institūcijās). 

 

 

Doktorantūras nodaļas dekāns                   prof. A.Pētersons 

Studentu servisa vadītāja               I.Treija
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4.9. Apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi 
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4.10. Doktoranta grāmata 

  

Doktoranta vārds, uzvārds:  

 

Doktoranta personas kods:  

 

Doktora studiju programma:  

 

Plānotās zinātniskās tēmas nosaukums:  

 

 

 

 

 

 

Apakšnozare:  

 

Specialitāte:               

 

Vadītājs/i:  

 

Doktorantūras studiju uzsākšanas pavēles datums un Nr.  

 

Studenta apliecības Nr  
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Doktoranta vārds, uzvārds:  

 

 

Doktora studiju programmas plāna apraksts par visu studiju laiku  

 

                                                ___ . studiju gada darba plāns 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_______________ 

                                                                                                                       /datums/ 

___________________________ 

       /Doktoranta paraksts/ 

___________________________ 

/ Zinātniskā darba vadītāja/ju paraksts/i / 

 

 

___________________________ 

/ Programmas vadītāja paraksts / 

 

_______________________________ 

/Doktorantūras nodaļas dekāna paraksts/ 
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Doktoranta vārds, uzvārds:  

 

 

 

____. studiju gada zinātniskā darba plāna izpilde 

 

Nr.p.k. Izpildītie uzdevumi,  saistībā ar doktora studiju plāna aprakstu, veiktais 

darba apjoms (izmeklējumu, eksperimentu skaits u.t.t., minot izmērāmus un 

konkrētus lielumus) 

  

  

  

  

  

  

 

 

Obligāto lekciju un semināru apmeklējums 

 

Lekcijas, semināra nosaukums Datums Pasniedzēja paraksts 

   

   

   

   

 

Izvēles daļas lekciju un semināru apmeklējums 

 

Lekcijas, semināra nosaukums Datums Pasniedzēja paraksts 

   

   

   

   

   

 

Publikācijas, tēzes, u.c. zinātniska darbība (obligātā zinātniski pētnieciskā saļa) 

 

Nr. Publikācija (autori, nosaukums, izdevums, darba 

apjoms, gads) 

RSU Doktorantūras daļas 

atzīme par kopijas 

saľemšanu 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



267 
 

 

Kongresu, kursu, konferenču, apmācības semināru apmeklējums 

 

Pasākums Datums, vieta RSU Doktorantūras daļas 

apstiprinājums par 

sertifikāta kopijas 

saľemšanu 

   

   

   

   

   

   

 

Doktoranta uzstāšanās, nolasītās lekcijas 

 

Nr. Lekcijas nosaukums Pasākums, laiks RSU Doktorantūras 

daļas 

apstiprinājums  

    

    

    

    

    

    

 

Darbs RSU ________________________ katedrā 

 

Nr. Veiktais darbs (rezidentu vai studentu apmācība, 

izdales materiāli u.t.t.) 

Katedras vadītāja paraksts 

   

   

   

   

   

   

 

Pieredze ārzemēs 

 

Nr. Apmeklētā mācību iestāde, slimnīca u.t.t. Iegūtā pieredze, veiktais darbs 
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Nokārtotie eksāmeni 

 

Priekšmets Datums Atzīme Komisija/paraksti 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

_______________________                                      _______________________ 

            /datums/                                                                 /Doktoranta paraksts/ 

 

 

 

 

___________________________ 

/Zinātniskā darba vadītāja/ju paraksts/i/ 

 

 

___________________________ 

/Programmas vadītāja paraksts/ 

 

 

 

_________________________________ 

/Doktorantūras nodaļas dekāna paraksts/ 
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Zinātniskā darba vadītāja /u vērtējums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

/ Zinātniskā darba vadītāja/ju paraksts/i / 

 

 

___________________________ 

/Programmas vadītāja paraksts/ 

 

 

 

_________________________________ 

/Doktorantūras nodaļas dekāna paraksts/ 
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Pārtraukumi studiju programmā 

 

Pavēles datums un Nr.  Termiľš no - līdz Iemesls 

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 
 

4.11. Iepriekšējo akadēmisko gadu pašnovērtējuma ziľojumi (kopš pēdējās 

reakreditācijas) 

Doktora studiju programmas MEDICĪNA pašnovērtējums par 2006./2007. 

akadēmisko gadu. 
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Doktora studiju programmas 

MEDICĪNA 

pašnovērtējums par 2007./2008. akadēmisko gadu 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi.  

Programmas mērķis - Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, 

zinātniskam un praktiskam darbam medicīnā ar padziļinātām zināšanām daţādās 

medicīnas nozarēs. 

Programmas uzdevumi:  
 nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaľas un attieksmi, kas dotu viľiem 

spēju sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus attiecīgā specialitātē; 

 sagatavot augsta līmeľa speciālistus medicīnā, kuri spētu sistematizēt, metodoloģiski 

analizēt praktiskos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām,  un demonstrēt 

konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā; 

 attīstīt iemaľas pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma 

pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna jeb dizaina izveidošanā, datu vākšanā un 

analīzes plānošanā; 

 sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā 

darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju, kā Latvijā tā 

starptautiskajā apritē; 

 sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā 

zinātniskajā tirgū. 

2. Studiju programmas struktūra.  

 Doktora studiju programma tiek organizēta trijās sadaļās: obligātā daļa, obligātās 

izvēles daļa, brīvās izvēles daļa. Doktora studiju kopējais apjoms ir 140 kredītpunkti. 

Doktorantūras ilgums ir 3 gadi pilna laika studijās un 4 gadi – nepilna laika studijās. 

 Obligātā daļa sastāda:  

 matemātiskā statistika; 

 zinātniskās darbības metodoloģija; 

 svešvaloda (promocijas eksāmens svešvalodā); 

 piedalīšanās līdzdiploma studiju programmu realizācijā; 

 individuālais zinātniski pētnieciskais darbs. 

 

Obligātās izvēles daļa atbilstoši pētniecības virzienam (promocijas eksāmens 

specialitātē). 

 

Brīvās izvēles daļa sastāda: 

 medicīniskā biomehānika; 

 neirofizioloģija; 

 sabiedrības veselība; 

 histoloģija; 

 dabas līdzekļu izmantošana slimību ārstēšanā un profilaksē. 

3. Studiju programmas realizācija. 

 Studiju programmas "Medicīna" realizācijai tiek izmantotas lekcijas, praktiskās nodarbības 

un doktoranta individuālais darbs. 
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4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 

 Doktora studiju programmā studējošie ir tieši iesaistīti zinātnisko grantu un pētniecības 

projektu izstrādē. 

5. Vērtēšanas sistēma. 

 Doktorantu darbs tiek izvērtēts 1 reizi gadā. Promocijas eksāmenu svešvalodā vērtē, 

izmantojot 10 ballu skalas kritērijus, kas ir līdzvērtīgs promocijas eksāmenam specialitātē.   

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 

 Paralēli studiju procesam studējošie piedalās līdzdiploma un pēcdiploma studiju procesā, 

iepazīstinot klausītājus ar jaunākajiem sasniegumiem attiecīgajā specialitāte 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 

 Doktora studiju programmā ir iesaistīti profesori, asoc. profesori, docenti un vadošie pētnieki. 

No tiem 95% ir pamatdarbā Rīgas Stradiľa universitātē. 

 Finansiālu apsvērumu dēļ programmu realizācijā ir praktiski neiespējami iesaistīt ārvalstu 

vadošos zinātniekus.   

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 

 Studiju programmā pamatā studējošie par valsts budţeta līdzekļiem. Pētniecības atbalstam 

nepieciešamo finansējumu var saľemt grantu veidā, kā arī iesaistoties ESF Nacionālās 

programmas realizācijā.  

9. Ārējie sakari. 

 Programmā studējošie ir tiešā saistībā ar saviem darba devējiem, jo pētniecības darbs tiek 

veikts klīniskajā bāzēs vai teorētiskajās katedrās. Tiek veicināta studējošiem pieredzes 

apgūšana ārvalstu klīnikās  (no ESF fondiem finansējot  komandējumus un seminārus,), kā 

arī piedalīšanās daţādās konferencēs un simpozijos 

 

 

 

 

Studiju programmas vadītājs                                                        profesore I.Ozolanta  
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Doktora studiju programmas MEDICĪNA pašnovērtējums par 2008./2009.  

akadēmisko gadu 
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Doktora studiju programmas MEDICĪNA pašnovērtējums par 2009./2010. 

akadēmisko gadu 

 

Rīgas Stradiľa universitātes 

Doktorantūras nodaļas 

Doktora studiju programmu 

 „Medicīna‖, „Farmācija‖, „Socioloģija‖, „Juridiskās zinātnes‖ un „Politikas zinātne‖ 

pašnovērtējums 2009./2010. akadēmiskajā gadā 

1. Studiju programmu mērķis un uzdevumi. 

Programmu mērķis–sagatavot starptautiskajām prasībām atbilstoša līmeľa jaunu zinātnieku paaudzi 

zinātniskās pētniecības un akadēmiskajam darbam, kā arī darbam tautsaimniecībā,attīstīt doktoru 

sagatavošanu medicīnas, farmācijas, socioloģijas, juridisko zinātľu un politikas zinātnes specialitātēs, 

kuri spētu sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām 

zināšanām,un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā. 

Programmu uzdevumi: 

 nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaľas un attieksmi, kas dotu viľiem spēju 

sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus attiecīgā specialitātē; 

 attīstīt iemaľas pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma 

formulēšanā, pētījuma plāna un dizaina izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā; 

 sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības 

vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē; 

 sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā 

zinātniskajā tirgū. 

Izmaiľas:  

 līdz 2015.gada 31.decembrim akreditēta doktora studiju programma „Juridiskās zinātnes‖; 

 līdz 2012.gada 15.maijam licenzēta jauna doktora studiju programma „Politikas zinātne‖; 

 2010. gada 20. jūlijā veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos nr. 1000 „Noteikumi par 

doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām‖, 

pilnvarojot Rīgas Stradiľa universitāti veidot Promocijas padomi juridiskajās zinātnēs;  

 LR Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegti nepieciešamie dokumenti doktora studiju 

programmas „Socioloģija‖ reakreditācijai; 

 izmainītas attiecības  starp obligāto zinātniski pētniecisko daļu, obligāto izglītības daļu un 

brīvās izvēles daļu, paredzot lielāku kredītpunktu skaitu doktorantu zinātniski pētnieciskajai 

darbībai; 

 ieviesta prasība, studējot doktorantūrā, piedalīties RSU pedagoģiskajā darbā; 

 apstiprināts Doktora studiju reglaments; 

 uzlabots uzľemšanas process doktorantūrā, papildinot konkursu ar mutisko prezentāciju; 

 sagatavots pirmais informatīvais izdevums „Doktorantūra 2010‖. 

2. Studiju programmu organizācija un struktūra. 

Doktora studijas tiek organizētas saskaľā ar Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, 

Izglītības likumu, RSU Satversmi, RSU doktora studiju programmu, 27.12.2005. MK noteikumiem 

Nr.1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji‖. 

Doktora studiju programmas pārzina mācību prorektors. 

Doktorantūras administratīvo vadību nodrošina Doktorantūras nodaļas dekāns. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=124787&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=124787&from=off
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Par doktora studiju programmas realizāciju atbild studiju programmas vadītājs. 

Doktoranta studijas pārrauga zinātniskā darba vadītājs. 

Katram doktorantam, studējot doktorantūrā, ir viens vai divi zinātniskā darba vadītāji, kā arī 

nepieciešamības gadījumā konsultants, kuri seko, uzrauga un palīdz doktorantam promocijas darba 

izstrādē.  

3. Studiju programmas realizācija. 

 

Doktora studiju programmu realizācijai tiek izmantotas lekcijas, praktiskās nodarbības, semināri un 

pētniecības individuālas studijas atbilstošiprogrammas saturam un  doktoranta izveidotam 

individuālam plānam. 

Doktora studiju programmu ilgums ir3 gadi – pilna laika klātienes studijas un 4 gadi – nepilna laika 

klātienes studijas, izľemot doktora studiju programmu ―Socioloģija‖ kurā var studēt tikai pilna laika 

klātienes studijās.  

Doktora studiju programmu ―Medicīna‖ un ―Farmācija‖  kopējais apjoms– 140 kredītpunkti (turpmāk 

tekstā – KP). Doktora studiju programmu ―Socioloģija‖, ―Juridiskās zinātnes‖ un ―Politikas zinātne‖ 

kopējais apjoms– 120 KP.  

Doktora studiju programmās ―Medicīna‖,‖Farmācija‖, ―Socioloģija‖ un ―Juridiskās zinātnes‖studiju 

process tiek organizēts trīs daļās: 

 obligātā zinātniski pētnieciskā daļa; 

 obligātā izglītības daļa; 

 brīvās izvēles daļa. 

 

 Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa minētajām studiju programmām ir vienāda un ietver:  

 publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos; 

 publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā; 

 starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta 

(Proceedings) izdevums (vismaz 3 lpp); 

 mutisks ziľojums/referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā 

kongresā, konferencē; 

 mutisks ziľojums/referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga 

kongresā/ konferencē; 

 tēzes starptautiskā kongresā/seminārā; 

 tēzes vietēja mēroga kongresā/ seminārā; 

 zinātniska monogrāfija (vienīgais autors); 

 sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu); 

 pētnieciskais darbs ārvalstīs. 
 Doktora studiju programmās ―Medicīna‖ un ―Farmācija‖: 

 Obligātā izglītības daļa: 

 studiju priekšmets „Zinātniskās darbības metodoloģija‖; 

 studiju priekšmets „Matemātiskā statistika‖; 

 studiju priekšmets „Epidemioloģija‖; 

 eksāmens svešvalodā; 

 eksāmens specialitātē; 

 piedalīšanās līdzdiploma un pēcdiploma studiju procesā, pedagoģiskais darbs. 
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 Brīvās izvēles daļa: 

 studiju priekšmets „Medicīniskā biomehānika‖; 

 studiju priekšmets „Neirofizioloģija‖; 

 studiju priekšmets „Sabiedrības veselība‖; 

 studiju priekšmets „Histoloģija‖; 
 studiju priekšmets „Dabas līdzekļu izmantošana slimību ārstēšanā un profilaksē‖. 

 Doktora studiju programmās ―Socioloģija‖: 

 Obligātā izglītības daļa: 

 studiju priekšmets „Zinātniskās darbības metodoloģija‖; 

 studiju priekšmets „Kvantitatīvās pētniecības metodes‖; 

 studiju priekšmets „Kvalitatīvās pētniecības metodes‖; 

 studiju priekšmets „Socioloģijas teorijas‖; 

 studiju priekšmets „Sociālā politika‖; 

 studiju priekšmets „Augstskolu pedagoģija‖; 

 studiju priekšmets „Pētniecības ētika‖; 

 doktorantu 1. seminārs: plānojuma un metodoloģijas apspriešana; 

 doktorantu  2. seminārs: teorētiskās daļas apspriešana; 

 doktorantu 3. seminārs: pētnieciskās daļas apspriešana; 

 promocijas eksāmens socioloģijas teorijā un specializācijā; 

 promocijas eksāmens svešvalodā; 

 piedalīšanās līdzdiploma un pēcdiploma studiju procesā, pedagoģiskais darbs. 

 Brīvāsizvēles daļa: 

 studiju priekšmets „Sociālais darbs‖; 

 studiju priekšmets „Kultūras un komunikācijas socioloģija‖; 

 studiju priekšmets „Sociālā antropoloģija‖; 

 studiju priekšmets „Veselības un medicīnas socioloģija‖; 

 studiju priekšmets „Matemātiskā statistika‖. 

 Doktora studiju programmās ―Juridiskās zinātnes‖: 

 Obligātā izglītības daļa: 

 studiju priekšmets „Tiesiskā politika‖; 

 studiju priekšmets „Sociāli – tiesiskās problēmas‖; 

 studiju priekšmets „Zinātniskās darbības metodoloģija‖; 

 studiju priekšmets „Juridiskā ētika‖; 

 studiju priekšmets „Juridiskā pedagoģija‖; 

 studiju priekšmets „Svešvaloda‖; 

 piedalīšanās pamatstudiju programmu realizācijā, pedagoģiskais darbs. 

 Brīvās izvēles daļa: 

 studiju priekšmets „Loģika‖; 

 studiju priekšmets „Tiesību socioloģija‖; 

 studiju priekšmets „Tiesību filozofija‖; 

 studiju priekšmets „Tiesiskā aksioloģija‖. 

 Specializācija: 

 studiju priekšmets „Krimināltiesības‖; 

 studiju priekšmets „Civiltiesības‖; 

 studiju priekšmets „Starptautiskās  publiskās un privātās tiesības‖. 

Doktora studiju programmā ―Politikas zinātne‖ studiju process tiek organizēts šādās daļās: 

o obligātā zinātniski pētnieciskā daļa; 

o obligātās integrētās pedagoģiskās apmācības daļa; 

o obligātā promocijas eksāmena daļa; 

o obligātā izvēles zinātniski pētnieciskā daļa; 

o obligātā izvēles izglītības daļa. 

o  
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obligātā zinātniski pētnieciskā daļa; 

Promocijas darba izstrāde, t.s.: 

 pastāvīgi uzturēt kontaktus un strādāt kopā ar promocijas darba vadītāju; 

 saskaľot ar darba vadītāju promocijas darba tematu; 

 paplašināt zināšanas par pētniecības metodi savā nozarē; 

 apzināt promocijas darbam vajadzīgo zinātnisko literatūru; 

 veidot darbam nepieciešamo empīrisko bāzi; 

 iesniegt vadītājam provizorisku darba plānu; 

 regulāri informēt vadītāju par pētniecības darba gaitu, apsprieţot sasniegumus un radušās 

zinātniskās problēmas; 

 regulāri atrādīt vadītājam uzrakstītas promocijas darba teksta daļas; 

 saskaľot ar vadītāju zinātnisko publikāciju tekstus; 

 informēt par savu darbu RSU Politikas zinātnes katedru un Doktorantūras nodaļu; 

 sagatavot un iesniegt promocijas darba tekstu. 

 

o obligātās integrētās pedagoģiskās apmācības daļa; 

 akadēmiskā mācību kursu izstrādāšana un pasniegšana  

 asistēšana mācību kursu pasniegšanā 

 

o obligātā promocijas eksāmena daļa; 

 promocijas eksāmens politikas zinātnes apakšnozarē; 

 promocijas eksāmens ar disertācijas tematu saistītā jautājumā; 

 promocijas eksāmens angļu valodā doktoranta starptautiskās zinātniskās kompetences 

izvērtēšanai. 

 

o obligātā izvēles zinātniski pētnieciskā daļa; 

 publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos; 

 publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā; 

 starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) 

izdevums (vismaz 3 lpp); 

 mutisks ziľojums/referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā, 

konferencē; 

 mutisks ziľojums/referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā/ 

konferencē; 

 tēzes starptautiskā kongresā/seminārā; 

 tēzes vietēja mēroga kongresā/ seminārā; 

 zinātniska monogrāfija (vienīgais autors); 

 sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu); 

 ar promocijas tēmu saistītais pētnieciskais darbs ārvalstīs. 
 

o obligātā izvēles izglītības daļa: 

 doktora promocijas darba seminārs: tēmas pieteikums; 

 doktora promocijas darba seminārs: zinātniskās literatūras analīze; 

 doktora promocijas darba seminārs: promocijas darbs – izstrādes metodoloģija un metodes; 

 doktora promocijas darba seminārs apakšnozarē (politikas teorija vai starptautiskā politika); 

 doktora promocijas darba seminārs: disertācijas pirmā varianta prezentācija. 

 

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
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Doktora studiju programmās studējošie ir tieši iesaistīti zinātnisko grantu un pētniecības projektu 

izstrādē. 

5. Vērtēšanas sistēma. 

Doktorantu zināšanu un prasmju pārbaude atkarībā no studiju priekšmeta specifikas var tikt 

organizēta daţādos pārbaudījumu veidos. Tie var būt kontroldarbi, referāti, ieskaites un eksāmeni. 

Doktorantu zināšanu vērtēšanā eksāmenā izmanto 10 ballu skalu. 

Apguves līmenis Vērtējums (balles) Vērtējums 

 

Ļoti augsts 10 (izcili) Izcils 

 9 (teicami) Teicams 

Augsts 8 (ļoti labi) Ļoti labs 

 7 (labi) Labs 

Vidējs 6 (gandrīz labi) Gandrīz labs 

 5 (viduvēji) Viduvējs 

 4 (gandrīz viduvēji) Gandrīz viduvējs 

Zems 3 (vāji)  

 2 (ļoti vāji)  

Negatīvs vērtējums 1 (ļoti, ļoti vāji)  

 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā. Kvalitatīvo vērtējumu, 

izmantojot 10 ballu skalas kritērijus, kur 10 (izcili) ir augstākais novērtējums, bet 4 (gandrīz viduvēji) 

ir zemākais sekmīgais novērtējums, izmanto promocijas eksāmenā svešvalodā un promocijas 

eksāmenā specialitātē. Pārējā studiju programmas daļā izmanto Kvantitatīvo rādītāju (studiju 

priekšmeta apjoms kredītpunktos). 

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. Studējošo skaits. 
 

Paralēli studiju procesam studējošie piedalās līdzdiploma un pēcdiploma studiju procesā, iepazīstinot 

klausītājus ar jaunākajiem sasniegumiem attiecīgajā specialitātē. 

2009. gada 1. decembrī doktoru studiju programmās kopā studēja 230 doktoranti, no tiem:  

 doktora studiju programmā „Medicīna‖ – 160 doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Farmācija‖ – 12 doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Socioloģija‖ –38 doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Juridiskās zinātnes‖ – 12 doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Politikas zinātnes‖ – 8 doktoranti. 
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Salīdzinoši ar 2008. gada 1. decembri studējošo skaits praktiski visās doktora studiju programmās ir 

pieaudzis. 

 

 

2009./2010. akadēmiskajā gadā imatrikulēti: 

 doktora studiju programmā „Medicīna‖ – 60 doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Farmācija‖ – 5 doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Socioloģija‖ – 11 doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Juridiskās zinātnes‖ – 8 doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Politikas zinātnes‖ – 7 doktoranti. 

2009./2010. akadēmiskajā gadā eksmatrikulēti: 

 doktora studiju programmā „Medicīna‖ –  doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Farmācija‖ –  doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Socioloģija‖ – doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Juridiskās zinātnes‖ –  doktoranti; 

 doktora studiju programmā „Politikas zinātnes‖ –  doktoranti. 

 

7. Studiju programmu akadēmiskais, vispārējais personāls. 

Doktora studiju programmās ir iesaistīti profesori, asoc. profesori un docenti. Nepieciešamības 

gadījumā tiek pieaicināti citu Latvijas augstskolu docētāji, kā arī ārvalstu attiecīgās nozares eksperti. 

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 

Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas tiek finansētas no valsts budţeta līdzekļiem, bet 

doktora studiju programmas „Socioloģija‖, „Juridiskās zinātnes‖ un „Politikas zinātnes‖ tiek 

finansētas no valsts budţeta līdzekļiem, kā arī no fizisku un juridisku personu līdzekļiem.  

Pētniecības atbalstam nepieciešamo finansējumu var saľemt grantu veidā, kā arī iesaistoties ESF 

Nacionālās programmas realizācijā. Abus šos finanšu avotus iegūst konkursa kārtībā, un tie ne 

vienmēr ir pietiekoši. Doktorantiem, kā arī zinātniskā grāda pretendentiem ir iespēja 
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piedalītiesEiropas Savienības Sociālā fonda līdzfinansētā projektā  ‖Atbalsts doktorantiem studiju 

programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiľa universitātē‖. 

9. Ārējie sakari. 

Tiek veicināta jauno zinātnieku un darbu zinātnisko vadītāju pieredzes apmaiľa ārvalstu zinātľu 

centros, kā arī dalība konferencēs un kongresos.  

Doktoranti kā sadarbības partnerus piesaista ārvalstu augstskolas, institūtus, slimnīcas, piemēram, 

Starptautiskais pārmantotā vēţa pētniecības centrs Ščecinā, Polijā, Pomerānijas Medicīnas akadēmija, 

Luisvillas Universitātes slimnīcas mikroķirurģijas laboratorija (ASV), Singapūras Universitātes 

slimnīcas patoloģijas nodaļa, Pitsburgas Universitātes Orālās bioloģijas departaments, Tartu 

universitātes Igaunijas Biocentrs, Lēvenes universitāte Beļģijā, Pekinas Pedagoģiskā universitāte 

Ķīnas Tautas Republikā, Helsinku Metropolia universitāte Somijā, Krievijas ZA Austrumpētniecības 

institūts Maskavā un citi. 

10. Tuvākie stratēģiskie uzdevumi: 

 vienotas doktorantu zinātnisko darbu novērtēšanas sistēmas izveide; 

 medicīnas un farmācijas doktorantu studiju programmas obligāti apgūstamo sadaļu 

izvērtēšana un pilnveidošana, pieaicinot citu Latvijas augstskolu un ārvalstu ekspertus; 

 prasību izstrādāšana Promocijas darba izstrādāšanai un noformēšanai; 

 doktorantūras sadaļas pilnveidošana RSU interneta mājas lapā; 

 turpināt sagatavot informatīvu izdevumu, ietverot tajā doktorantūras studiju programmas 

likumdošanas bāzi, informāciju doktorantiem un doktorantu, darbu vadītāju un zinātnisko 

darbu tēmu reģistra datus; 

 doktora studiju programmu „Medicīna‖ un „Farmācija‖ reakridācija; 

 doktora studiju programmas „Politikas zinātne‖akreditēšana; 

 doktorantūras studiju programmu sistematizēšana ar Boloľas procesa nostādnēm, apmeklējot 

seminārus un konferences Latvijā un ārvalstīs. 

Doktorantūras nodaļas dekānsprof. A.Pētersons 
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4.12. Doktorantūras nodaļā pieejamo dokumentu saraksts 

 

Dokumenta nosaukums Atrašanās vieta Saľemšanas iespējas 

Studiju kursu apraksti M-3D 

formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSU Doktorantūras 

nodaļa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzirciema iela 16, Rīga  

LV 1007 

Doktorantūras nodaļa 

D-korp., 4.st., 410.kab. 

 

+371 67409270 

DN@rsu.lv 

ieva.grike@rsu.lv 

sandra.lejniece@rsu.lv 

Studiju programmas plāni D-1 

formas 

Doktorantu aptaujas anketas 

Eksmatrikulēto doktorantu 

aptaujas anketas 

Dokumenti, kas apliecina, ka 

gadījumā, ja programma tiek 

likvidēta, pieteicējs nodrošinās 

studējošiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi RSU doktora 

studiju programmā „Farmācija‖ 

Izsniedzamā diploma paraugs 

par doktora studiju programmas 

apguvi 

RSU Doktora studiju reglaments 

RSU Uzľemšanas noteikumi 

doktora studiju programmā 

„Medicīna‖ 

 

mailto:DN@rsu.lv
mailto:ieva.grike@rsu.lv
mailto:sandra.lejniece@rsu.lv

