
Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

 SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
 RSU Dekānu padomes Rīgas Stradiņa universitātes Senāta  

2010. gada „14.”jūnija sēdē 2010. gada „15.”jūnija sēdē 
 Protokols Nr.39 Protokols Nr. 1-2/15.06.10 

 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
„SABIEDRĪBAS VESELĪBA” 

 
 
 
 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  
par 2009./2010. akadēmisko gadu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rīga, 2010.gads 

 
 
 

 1



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

SATURA RĀDĪTĀJS 
 

1.  Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi, pēc augstākās izglītības programmas apguves 
iegūstamie studiju rezultāti  

4.lpp. 

2.  Augstākās izglītības programmas organizācija 6.lpp. 
3.  Augstākās izglītības programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 

studiju pasākumu apraksta anotācijas  
10.lpp. 

4.  Vērtēšanas sistēma 12.lpp. 
5.  Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana 14.lpp. 
6.  Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums 17.lpp. 

6.1. augstākās izglītības programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam  17.lpp. 
6.2.  darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 18.lpp. 

7. Studējošo raksturojums 19.lpp. 
7.1. studējošo skaits programmā 19.lpp. 
7.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 19.lpp. 
7.3. absolventu skaits 19.lpp. 
7.4. studējošo aptaujas un to analīze 19.lpp. 
7.5. absolventu aptaujas un to analīze 22.lpp. 
7.6. studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 24.lpp. 

8.  Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 24.lpp. 
8.1. akadēmiskā personāla skaits 24.lpp. 
8.2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai  25.lpp. 
8.3.  akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem 26.lpp. 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 29.lpp. 
10. Ārējie sakari 31.lpp. 
10.1. sadarbība ar darba devējiem 31.lpp. 
10.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības programmas. 

Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības dalībvalstu studiju programmām. 31.lpp. 

11.  Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek likvidēta, pieteicējs 
nodrošinās attiecīgās augstākās izglītības programmas studējošiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā 
augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā  

33.lpp. 

12. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 34.lpp. 
12.1. Studiju programmas SVID analīze 34.lpp. 
12.2.  Priekšlikumi studiju programmas attīstībai un kvalitātes uzlabošanai 35.lpp. 

   
Pielikumi  
1. pielikums Akreditācijas komisijas lēmums par studiju programmas akreditāciju (kopija)  
2.pielikums Studiju rezultātu saistība ar cikla deskriptoriem (tabula)  
3.pielikums Studiju programmas pārskats, tās īstenošanas plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls 

(tabula) 
 

4.pielikums Ar studiju programmu saistīto dokumentu saraksts, to atrašanās vietas un saņemšanas iespējas 
(tabula) 

 

5.pielikums 2009./2010.akadēmiskā gada Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
„Sabiedrības veselība” studentu maģistra darbu tēmas, to zinātniskie vadītāji (tabula)  

 

6. pielikums Darba devēju aptaujas anketa  
7. pielikums RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas studentu aptaujas anketa  
8. pielikums Akadēmiskā personāla saraksts (tabula)   
9. pielikums  Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” pašnovērtējumi par: 

2008./2009. mācību gadu; 2007./2008. mācību gadu; 2006./2007. mācību gadu; 2005./2006. 
mācību gadu; 2004./2005. mācību gadu; 2003./2004. mācību gadu 

 

 
 

 2



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 
 

Maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” tiek īstenota Rīgas Stradiņa 
universitātē kopš 2001./2002. akadēmiskā gada. Tās kopējais apjoms ir 80 Latvijas 
kredītpunkti (turpmāk tekstā - KP) jeb 120 Eiropas kredīti (turpmāk tekstā - ECTS) un tā ir 
pilna laika klātienes studiju programma. 2002. gadā studiju programma ieguva akreditāciju 
uz 2 akadēmiskajiem gadiem, savukārt 2004. gada 28. janvārī tā tika atkārtoti akreditēta uz 
pilnu akreditācijas laiku – 6 gadiem – līdz 2010. gada 31.decembrim (akreditācijas komisijas 
lēmumu sk. 1.pielikumā).  

Šāda studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas piedāvā iegūt padziļinātas zināšanas 
sabiedrības veselības zinātnē un tās pētniecībā. Studiju programmas absolvēšanas rezultātā 
tās absolventiem tiek piešķirts veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē – 
sabiedrības veselības jomā.  

Vajadzību pēc speciālistiem, kuri ir sagatavoti pētniecībai sabiedrības veselības 
dažādās jomās un spēj analītiski izvērtēt aktuālās ar populācijas veselību, veselības aprūpi un 
to pieejamību saistītās problēmas, pamatot un pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus 
sabiedrības veselībā nosaka šīs nozares gan kā zinātnes, gan kā prakses attīstības tendences 
un prasības mūsdienās (ASPHER, Public Health Workforce Capacity Building, 2008). 
Tradicionāli sabiedrības veselība tiek definēta kā „viens no organizētiem pasākumiem, ko 
sabiedrība īsteno, lai aizsargātu, veicinātu un atjaunotu cilvēku veselību” (J.M. Last, 1983). 
„Sabiedrības veselība ir zinātne par slimību novēršanu, mūža ilguma pagarināšanu un 
veselības veicināšanu ar organizētu sabiedrības pasākumu palīdzību” (Public Health in 
England, 1988). Tās mērķis ir nodrošināt ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā 
visefektīvāko attīstību un dzīvi, veikt pasākumus, kas novērš slimības, pagarina mūža 
ilgumu, veicina garīgās un fiziskās veselības produktivitāti ar organizētu pasākumu palīdzību 
kopienās (Terminology for the European Health Policy Conference, 1994). Sabiedrības 
veselības attīstību nosaka tās prioritārie mērķi, kas paliek nemainīgi: samazināt slimību 
daudzumu, priekšlaicīgu nāvi un slimību izraisītu diskomfortu un nevarību sabiedrībā, taču 
ikdienas rīcība un aktuālās ar veselību saistītās vajadzības sabiedrībā mainās līdztekus 
tehnoloģijas un sociālo vērtību attīstībai, saslimstības struktūras maiņai populācijā, 
jaunākajiem atzinumiem slimību cēlonībā, mainoties veselības aprūpes sistēmai un 
politiskām prioritātēm. Uz pierādījumiem balstīta (ang. val. – evidence based) sabiedrības 
veselības pieeja ir studiju kodols maģistra programmā, tādēļ liels akcents tiek likts uz 
pētniecības metodoloģijas vis dažādākiem aspektiem, tādiem kā pētījumu plānošanu, datu 
ieguves un analīzes veidu apguvi, veselības stratēģiju un programmu analīzi un novērtēšanu 
gan kopumā, gan atsevišķās sabiedrības veselības apakšnozarēs. Īpaši tiek akcentēta teorijas 
un prakses mijiedarbība, lai absolventi spētu patstāvīgā darbībā nodrošināt un pamatot savus 
lēmumus un rīcību kompleksai ar veselību saistītu problēmu risināšanai dažādos līmeņos, 
sākot no indivīda līdz sabiedrībai.  
 Studiju programmas pašnovērtējums ir gatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.821 
Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība; Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.2 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu; cikla noslēguma prasību aprakstiem Latvijas 
kvalifikāciju ietvarstruktūrai (projekts).  

Studiju programmas pašnovērtējumā par 2009./2010.gadu ir iekļauta arī informācija par akreditācijas 
laika periodā notikušajām izmaiņām, to apraksts un nepieciešamības pamatojums.   
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1. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶI, UZDEVUMI, PĒC 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES IEGŪSTAMIE STUDIJU 

REZULTĀTI  

 Studiju programmas mērķis   
  
 Studiju programmas akreditācijas periodā nav mainīts studiju programmas mērķis - 
sagatavot augsti kvalificētus speciālistus patstāvīgam zinātniski pētnieciskajam darbam 
sabiedrības veselības jomās (epidemioloģijā, vides veselībā, veselības veicināšanā, veselības 
aprūpes organizēšanā) ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām sabiedrības veselībā un 
pētījumu metodoloģijā un praktiskām iemaņām sabiedrības veselības zinātniskās pētniecības 
jomā. 
 
 Studiju programmas uzdevumi  
  
 Studiju programmas akreditācijas perioda laikā ir precizēti un pārdefinēti uzdevumi, 
lai labāk nodrošinātu studiju programmas mērķa, uzdevumu un rezultātu savstarpējo 
atbilstību un saskaņotību. Studiju programmas uzdevumi ir: 
 1. Nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšanu sabiedrības veselībā. 
 2. Nodrošināt padziļinātu zināšanu iegūšanu pētniecības metodoloģijā.  
 3. Iemaņu un prasmju attīstīšana slimību cēloņu noteikšanā, veselību ietekmējošo 
faktoru identificēšanā, sociālās, fiziskās un bioloģiskās vides ietekmes raksturojumā; 
veselības notikumu un stāvokļu izpratnes veidošanā to likumsakarību analīzē.  
 4. Iemaņu un prasmju attīstīšana pētījumiem nepieciešamo kvantitatīvo un kvalitatīvo 
datu ievākšanā, apstrādē un analīzē.  
 5. Attīstīt spēju sasaistīt teorētiskās zināšanas, pētījumu rezultātus ar sabiedrības 
veselības praksi (teorijas un prakses mijiedarbība); teorētisko un pētniecisko atziņu 
izmantošana uz pierādījumiem balstītas sabiedrības veselības praksē. 
 6. Nodrošināt papildus zināšanu iegūšanu izvēles studiju priekšmetos, kas 
nepieciešamas specifisku sabiedrības veselības problēmu risināšanai.   
 7. Sekmēt maģistrantu līdzdalību pētniecībā, piedalīties zinātniskās konferencēs, 
sagatavot publikācijas.  
 
 Studiju programmas rezultāti  
  
 Studiju programmas akreditācijas laikā ir veikta studiju rezultātu definēšana. 
Definējot studiju rezultātus, ir ievēroti Latvijas nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras ciklu 
deskriptori 1. Studiju rezultāti ir izvērtēti ar tiešās kartēšanas metodi2, lai noteiktu, cik lielā 
mērā tie atbilst ietvarstruktūras maģistra (EQF 7.līmenis) raksturojumam (studiju rezultātu 
saistību ar cikla deskriptoriem sk. 2.pielikumā). 

                                                 
1 Ciklu deskriptori Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (projekts). Apstiprināts darba grupas sēdē 2009.gada 
25.jūnijā. 
2 Studiju rezultātu piemēri. M. Kirikovas prezentācija. 
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  Akadēmiskā maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” paredz, ka tās 
sekmīgas absolvēšanas rezultātā absolvents ir sasniedzis sekojošus studiju rezultātus:  
  

1. Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par sabiedrības 
veselībā risināmo jautājumu daudzfaktoru izcelsmi un multisektorālo risinājumu 
veidu, kas ir nozares pētniecības un profesionālās darbības pamatkodols.  

2. Ir apguvis sabiedrības veselībā izmantotās teorijas un izprot to pielietojumu 
pētniecībā un praksē.  

3. Ir padziļināti apguvis zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijas teorētiskās 
nostādnes.  

4. Spēj identificēt un pamatot izpētei nepieciešamos sabiedrības veselības aspektus, 
izvēlēties atbilstošas pētnieciskas pieejas, iegūt un analizēt datus. Spēj veikt 
patstāvīgu pētniecisko darbību, izpildot visus pētījuma posmus.  

5. Spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot praksē piemērotāko metodoloģiju un risinājumu 
veidu kompleksu sabiedrības veselības problēmu novēršanai. 

6. Ir ieguvis izpratni par slimību izplatību populācijā un to cēloņiem un spēj modelēt 
sabiedrības veselības notikumu un stāvokļu cēloņsakarības. 

7. Spēj pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus un izprot to nepieciešamību 
sabiedrības veselības zinātnē un praksē, nosakot tālākās rīcības mērķus, pamatojot 
priekšlikumu formulēšanu likumdošanai, strukturālām un organizatoriska rakstura 
izmaiņām. 

8. Spēj pamatot, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, iesaistīties debatēs, kā arī strādāt 
grupā kolektīva risinājuma izstrādāšanā, ievērojot un skaidrojot profesionālās 
darbības ētiskos aspektus.  

9. Spēj apgūt jaunas zināšanas un sekot līdzi sabiedrības veselības nozares attīstībai pēc 
studiju beigām un radoši tās pielietot pētniecībā un praksē.  

10. Spēj darboties lokālos un starptautiskos zinātniskos projektos sabiedrības veselības 
jomā, kā arī tos vadīt.  

11. Maģistra darba ietvaros demonstrē spēju formulēt un analizēt sabiedrības veselībā 
aktuālas problēmas, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, izstrādāt konceptuālo 
modeli, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai nepieciešamo datu 
ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu 
novērtējumu un prezentēt rezultātus akadēmiskā teksta formā.  

 
 Studiju rezultātu sasniegšanu nodrošina studiju programmā iekļautie gan A 
(obligātās), gan B (obligātās izvēles) studiju priekšmeti. Tas nozīmē, ka par katra studiju 
rezultāta sasniegšanu atbild konkrēti studiju priekšmeti (sīkāk sk. 3. nodaļu), kuriem, 
savukārt, ir definēti izmērāmi rezultāti. 
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2. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 
 

Augstākās izglītības programmas organizācija 
 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programma 

„Sabiedrības veselība” ir pilna laika klātienes studiju programma. Tās realizācija notiek 4 
semestros jeb 2 akadēmiskajos gados. Vienu studiju gadu veido divi semestri, kā arī ziemas 
un pavasara sesija.  
 

Maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir veidota saskaņā ar LR Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, jo tā 
paredz:  

1. Padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu un attīstīšanu 
sabiedrības veselības zinātnē. 

2. Studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai sabiedrības 
veselības zinātnē. 

 
Maģistra studiju programmas kopējais apjoms ir 80 KP (120 ECTS). Studiju programmu 

veido obligātās un obligātās izvēles studiju priekšmeti, kā arī maģistra darbs (sk. 1. tabulu). 
 

  
Studiju programmas pamatdaļas 

  

1.tabula

Studiju priekšmeti 
Apjoms Latvijas 

kredītpunktos 
ECTS kredītpunkti  

Obligātie studiju priekšmeti  
(A kategorija) 

44 66 

Obligātā izvēles studiju priekšmeti 
(B kategorija)  

28 (no kuriem students izvēlas 
studiju priekšmetus 16 KP 

apjomā) 

42 (no kuriem students 
izvēlas studiju 

priekšmetus 24 KP 
apjomā) 

Maģistra darbs (A kategorija) 20 30 
KOPĀ:  80 120 

 
 Studiju obligātais saturs 64 KP apjomā (80% no kopējā KP skaita) ietver gan 
sabiedrības veselības teorētisko atziņu izpēti, gan to aprobāciju sabiedrības veselības 
problēmu kontekstā. Studiju programmas organizācija paredz, ka lielākā daļa obligāto studiju 
priekšmetu tiek apgūti pirmajā studiju gadā, savukārt, otrā studiju gada rudens semestrī 
studentam ir iespēja izvēlēties vairāk obligātās izvēles studiju priekšmetus (sk. 2.tabulu). 
Šāds studiju programmas norises plānojums ir izvēlēts atbilstoši ASPHER (Eiropas 
sabiedrības veselības skolu asociācijas) ekspertu ieteikumiem, kas laikā no 2001.-2004. 
gadam ASPHER/OSI programmas (“Kvalitatīva sabiedrības studiju programmas izveidošana 
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs”- QUALITY DEVELOPMENT OF PUBLIC 
HEALTH TEACHING PROGRAMS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE) ietvaros 

 6



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

konsultēja Sabiedrības veselības fakultātes vadību par maģistra studiju programmas izveidi, 
kā arī saskan ar ASPHER izstrādātajiem kompetenču standartiem sabiedrības veselības 
izglītībā (European Public Health Core Competencies Programme (EPHCC) for Public 
Health Education). Visa studiju programmas norise ir organizēta atbilstoši padziļinātu un 
specifisku zināšanu apguves vajadzībām sabiedrības veselības zinātnē un praksē.  

 
 

Studiju programmas organizācija pa studiju gadiem  
 

2. tabula
 

 
Studiju gads Apgūstamie studiju priekšmeti, to jomas 

 

I studiju gads 

A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti, kuru mērķis ir teorētisko 
un praktisko zināšanu sniegšana pētniecībai sabiedrības veselības 
nozarē: Sabiedrības veselības teorija; Epidemioloģija  (II); Pētniecības 
metodoloģija; Kvalitatīvās pētniecības metodes; Statistika   (II ). 
B (obligātās izvēles) studiju priekšmeti: Veselības pedagoģija; 
Epidemioloģija(I); Statistika (I).  

II studiju gads 

A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti: Veselības aprūpes 
menedžments; Veselības veicināšanas politika un prakse. 
B (obligātās izvēles) kategorijas studiju priekšmeti, kuri ir paredzēti 
padziļinātu zināšanu iegūšanai dažādās aktuālās sabiedrības veselības 
jomās: Medicīnas tiesības; Profesionālā ētika; Vide, arodveselība un 
darba medicīna; Komunikācija un sabiedriskās attiecības; 
Psihosociālās problēmas darba vietā; Ārkārtas epidemioloģisko 
situāciju uzraudzība; Projektu vadība; Reģistru izmantošana 
pētniecībā; Lietišķā etiķete un sevis prezentēšana.  
Tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs. Maģistra darbs ir 
pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē vai kādā no tās 
apakšnozarēm, kurā topošais maģistra grāda pretendents parāda savas 
spējas zinātniskajā pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus 
secinājumus.  

 
Studiju programmas struktūras un organizācijas izmaiņas akreditācijas laika 

periodā, to pamatojums 
 
Studiju programmas akreditācijas laika posmā ir veiktas sekojošas izmaiņas tās struktūrā 

un organizācijā: 
1. 2005./ 2006. akad. gadā studiju programmas 1. semestrī tika ieviests jauns A 

(obligātās) kategorijas studiju priekšmets „Sabiedrības veselības teorija” 6 KP 
apjomā. Pamatojums – līdz tam teorijas, kas tiek izmantotas sabiedrības veselībā 
bija integrētas studiju priekšmetos „Pētniecības metodoloģija” un „Kvalitatīvās 
metodes pētniecībā”. Ņemot vērā teorētiskā aspekta lomas pieaugumu mūsdienu 
sabiedrības veselībā, kas parādījusies līdz ar pētniecības un prakses jaunu 
prioritāti, proti, sociālās vides un veselības nevienlīdzības sakarību izpēti un 
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jaunām stratēģijām to mazināšanā, teorijas tika izdalītas atsevišķā studiju 
priekšmetā. Starp 3 obligātajiem studiju priekšmetiem tiek saglabāts iepriekšējais 
kopējais kredītpunktu balansu 20 KP.  

2. 2007./2008. akad. gadā tika veiktas izmaiņas studiju priekšmetu „Epidemioloģija” 
un „Statistika” organizēšanā. Minētie studiju priekšmeti tika sadalīti sekojošā 
veidā:  

a) „Epidemioloģija I” – 2 KP kā B kategorijas studiju priekšmets un „Epidemioloģija II” 
– 8 KP kā A kategorijas studiju priekšmets.  
b) „Statistika I” – 2 KP kā B kategorijas studiju priekšmets un „Statistika II” – 8 KP kā A 
kategorijas studiju priekšmets.  
Pamatojums izmaiņām – sabiedrības veselības maģistra studiju programmā studējošo 
priekšzināšanu izlīdzināšana, lai saglabātu iespēju studiju programmā labāk iekļauties 
absolventiem gan ar bakalaura grādu veselības aprūpē un kvalifikāciju sabiedrības 
veselībā, gan absolventiem no citām studiju programmām, kas dod tiesības studēt 
maģistrantūrā sabiedrības veselībā un  atbilst uzņemšanas kritērijiem, tādejādi nodrošinot 
nozarei  tik ļoti nepieciešamo multisektorālo sadarbību. 
3. Studiju priekšmeti „Veselības aprūpes menedžments” (4 KP) un „Veselības 

veicināšanas politika un prakse” (4 KP) kopš 2007./ 2008. akadēmiskā gada no 
izvēles kategorijas ir pārcelti uz obligātās kategorijas studiju priekšmetu bloku, 
kuri tiek īstenoti studiju programmas 3. semestrī. Pamatojums – veselības aprūpes 
organizācija un veselības veicināšana ir noteikta kā prioritāte vairākos Latvijas un 
starptautiskos politiskos dokumentos, tas atbilst Eiropas sabiedrības veselības 
izglītības prioritātēm, kas noteiktas EPHCC un PHETICE (Public Health training 
in the Context of an enlarging Europe) projektos, kā arī absolventu karjeras 
izsekojumam Latvijā.  

4. 2006./ 2007. akad. gadā studiju priekšmeti „Pacientu tiesības” un „Veselības 
aprūpes tiesības” organizēti vienā studiju priekšmetā „Medicīnas tiesības” (2 KP). 
Pamatojums šādām izmaiņām – medicīnas tiesības ir tiesiskajā aspektā daudz 
plašāka joma un ietver abus augstāk minētos. 

5. Pamatojoties uz studentu aptaujās izteiktiem priekšlikumiem, kā arī paplašinoties 
sadarbībai ar pasniedzējiem – jomu profesionāļiem, pētnieciskām iespējām un 
balstoties uz EPHCC ieteikumiem ir ieviesti un realizēti jauni obligātās izvēles 
studiju priekšmeti: 2007./2008. akad. gadā studiju priekšmets „Komunikācijas un 
sabiedriskās attiecības”(2 KP); 2008./2009. akad. gadā studiju priekšmets 
„Projektu vadība” (2 KP); 2009./2010. akad. gadā studiju priekšmets „Reģistru 
izmantošana pētniecībā” (2 KP); (Studiju programmas pārskatu, tās īstenošanas 
plānojumu un atbildīgo akadēmisko personālu sk. 3.pielikumā)  

 
Visas studiju programmā veiktās organizatoriska rakstura izmaiņas ir izskatītas un 

guvušas atbalstu Sabiedrības veselības fakultātes Domes sēdēs, kā arī iekļautas un 
apstiprinātas visos RSU mācību procesu organizējošajos dokumentos. Minētās izmaiņas nav 
mainījušas studiju programmas mērķi, uzdevumus un programmas būtību tās reakreditācijas 
periodā. Šo izmaiņu mērķis ir bijis studiju programmas kvalitātes uzlabošana un absolventu 
labāka iekļaušanās gan Latvijas, gan starptautiskajā darba tirgū.     
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Augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 

uzdevumiem  
   

             Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 
programmas „Sabiedrības veselība" īstenošanas mērķi un programmas plāns pilnībā atbilst 
RSU īstenotajiem augstākās izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem: 
 
1. Nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām (īpaši- veselības aprūpes 

vajadzībām) atbilstošas studijas sabiedrības veselības jomās.  
2. Nodrošināt sabiedrības veselības zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, starptautiskiem 

standartiem atbilstošas studijas.  
3. Palielināt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu sabiedrības 

veselības praksē, jaunāko zinātnisko atklājumu izmantošanu sabiedrības veselības 
problēmu risināšanā, veicināt izglītības, zinātnes un prakses vienotību. 
 
Augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība  
 
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbību studiju programmā nodrošina: 
 
1. RSU ieviestā kvalitātes vadības sistēma un procesu apraksti, kas organizē studiju 

programmas un ar to saistīto aktivitāšu norisi. Par kvalitātes vadības kontroli un tās 
pārraudzību atbild RSU Kvalitātes vadības un kontroles daļa.  

2. Iekšējais kvalitātes audits, kura laikā tiek pārbaudīta ar studiju programmu 
saistītā dokumentācija un novērtēta tās atbilstība RSU kvalitātes vadības 
sistēmai un procesu aprakstiem. Pēc audita veikšanas fakultātes dekāns saņem 
ziņojumu par veiktā iekšējā audita rezultātiem, izdarītajām iebildēm (ja ir) un 
norādījumiem to novēršanai. 

3. Atbilstoši Sabiedrības veselības fakultātes Nolikumam ne mazāk kā 4 reizes 
akadēmiskā gada ietvaros notiek Sabiedrības veselības fakultātes Domes sēdes, kurās 
piedalās arī 2 studentu pārstāvji, kā arī profesionālās asociācijas pārstāvis un pārstāvis 
no darba devējiem. Domes sēdēs tiek izskatīti ar studiju programmas organizēšanu, 
tās saturu un kvalitāti saistītie jautājumi, tiek risināti problēmjautājumi, izskatīti un 
apstiprināti ikgadējie studiju programmas pašnovērtējumi, studiju programmu plāni, 
izskatīti jautājumi par SVF un tās akadēmisko struktūrvienību attīstību, veikta studiju 
programmu SVID analīze, apspriests pieaicināto docētāju saraksts, prezentēti 
studējošo un absolventu aptauju rezultāti u.c.. Studentu līdzdalība Domes sēdēs 
nodrošina studējošo viedokļu uzzināšanu un demokrātisku lēmumu pieņemšanu.      
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3. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN TAJĀ IEKĻAUTO LEKCIJU KURSU, 
PRAKTISKO NODARBĪBU, SEMINĀRU UN CITU STUDIJU PASĀKUMU APRAKSTA 

ANOTĀCIJAS 
 

Studiju programmas visiem studiju priekšmetiem, atbilstoši RSU kvalitātes vadības 
procesa aprakstam Nr. 34. „Studiju programmu un studiju priekšmetu programmu izstrāde”, 
tiek sagatavoti sekojoši dokumenti:  
 
1) veidlapa M-3 (4) – „Studiju priekšmeta programmas apraksts”; 
2) veidlapa M- 4 (4) – „Studiju priekšmeta programma”; 
3) Studiju ceļvedis katram studiju priekšmetam, kurā definēti studiju priekšmeta rezultāti.  

 
Veidlapas M-3 (4) un M-4 (4) tiek regulāri atjaunotas, izskatītas un apstiprinātas 

akadēmisko struktūrvienību sēdēs. Tās atrodas par konkrēta studiju priekšmeta realizāciju 
atbildīgās akadēmiskās struktūrvienības mācību dokumentācijā, kā arī Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanātā. Studiju ceļveži ir brīvi pieejami RSU mājas lapā adresē: 
http://www.rsu.lv/component/option,com_phocadownload/Itemid,1174/id,49:/view,category/  

Maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu  regulē RSU Nolikums par maģistra darba 
izstrādi un aizstāvēšanu (pieejams RSU mājas lapā adresē: 
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/Nolikums_par_mag_darbu_20
08.pdf ), kā arī metodiskie norādījumi maģistra darbam Sabiedrības veselības fakultātē.    
(sīkāk par minēto dokumentu pieejamību un atrašanās vietu sk. 4. pielikumā)  
 
 Lai nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu, katru no uzstādītajiem 
rezultātiem pamato konkrēti studiju priekšmeti, kuriem, savukārt, ir definēti konkrēti, 
izmērāmi rezultāti. Šāda studiju rezultātu un studiju priekšmetu rezultātu saskaņošana 
nodrošina studiju rezultātu saistību ar studiju programmas piedāvāto saturu un atbilstību 
iegūstamajam grādam – veselības zinātņu maģistra grādam veselības aprūpē ar galveno 
studiju jomu – sabiedrības veselība (sk. 3. tabulu). 

 
3. tabula

 
Studiju rezultāti un par tiem atbildīgie studiju priekšmeti 

 
Studiju rezultāts Atbildīgie studiju priekšmeti, to 

kategorija un apjoms  
1. Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un 
izpratni par sabiedrības veselībā risināmo jautājumu 
daudzfaktoru izcelsmi un multisektorālo risinājumu veidu, 
kas ir nozares pētniecības un profesionālās darbības 
pamatkodols.  

Epidemioloģija I (B, 2 KP) 
Epidemioloģija II (A, 8 KP) 
Statistika II (A, 8 KP) 

2. Ir apguvis sabiedrības veselībā izmantotās teorijas un 
izprot to pielietojumu pētniecībā un praksē.  

 

Sabiedrības veselības teorija (A, 6 KP) 
Pētniecības metodoloģija (A, 8 KP) 
Veselības pedagoģija (B, 2 KP) 

 10

http://www.rsu.lv/component/option,com_phocadownload/Itemid,1174/id,49:/view,category/
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/Nolikums_par_mag_darbu_2008.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/Nolikums_par_mag_darbu_2008.pdf


Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

3. Ir padziļināti apguvis zinātniski pētnieciskā darba 
metodoloģijas teorētiskās nostādnes.   

  

Pētniecības metodoloģija (A, 8 KP) 
Epidemioloģija II (A, 8 KP) 
Kvalitatīvās pētniecības metodes (A, 
6KP) 

4. Spēj identificēt un pamatot izpētei nepieciešamos 
sabiedrības veselības aspektus, izvēlēties atbilstošas 
pētnieciskas pieejas, iegūt un analizēt datus. Spēj veikt 
patstāvīgu pētniecisko darbību, izpildot visus pētījuma 
posmus.  

Pētniecības metodoloģija (A, 8 KP) 
Epidemioloģija II (A, 8 KP) 
Kvalitatīvās pētniecības metodes (A, 6 
KP) 
Statistika II (A, 8 KP) 

5. Spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot praksē piemērotāko 
metodoloģiju un risinājumu veidu kompleksu sabiedrības 
veselības problēmu novēršanai. 

 

Veselības veicināšanas politika un 
prakse (A, 4 KP) 
Veselības aprūpes menedžments (A, 4 
KP) 
Veselības aprūpes politika un 
ekonomika (B, 2 KP) 

6. Ir ieguvis izpratni par slimību izplatību populācijā un to 
cēloņiem un spēj modelēt sabiedrības veselības notikumu un 
stāvokļu cēloņsakarības. 

Epidemioloģija II (A, 8 KP) 
Reģistru izmantošana pētniecībā (B, 2 
KP) 
Ārkārtas epidemioloģisko situāciju 
pārvaldīšana (B, 2 KP) 

7. Spēj pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus un izprot 
to nepieciešamību sabiedrības veselības zinātnē un praksē, 
nosakot tālākās rīcības mērķus, pamatojot priekšlikumu 
formulēšanu likumdošanai, strukturālām un organizatoriska 
rakstura izmaiņām. 

Veselības veicināšanas politika un 
prakse (A, 4 KP) 
Veselības aprūpes menedžments (A, 4 
KP) 
Veselības aprūpes politika un 
ekonomika (B, 2 KP) 
Vide, arodveselība un darba medicīna 
(B, 2 KP) 
Medicīnas tiesības (B, 2 KP) 

8. Spēj pamatot, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, 
iesaistīties debatēs, kā arī strādāt grupā kolektīva risinājuma 
izstrādāšanā, ievērojot un skaidrojot profesionālās darbības 
ētiskos aspektus.  

Komunikācija un sabiedriskās 
attiecības (B, 2 KP) 
Profesionālā ētika (B, 2 KP) 
Psihosociālās problēmas darba vietā (B, 
2 KP) 
Etiķete un sevis prezentācija (B, 2 KP) 

9. Spēj apgūt jaunas zināšanas un sekot līdzi sabiedrības 
veselības nozares attīstībai pēc studiju beigām un radoši tās 
pielietot pētniecībā un praksē.  

 

Sabiedrības veselības teorija (A, 6 KP) 
Epidemioloģija II (A, 8 KP) 
Veselības veicināšanas politika un 
prakse (A, 4 KP) 
Veselības aprūpes menedžments (A, 4 
KP) 
Veselības aprūpes politika un 
ekonomika (B, 2 KP) 

10. Spēj darboties lokālos un starptautiskos zinātniskos 
projektos sabiedrības veselības jomā, kā arī vadīt zinātniskus 
projektus.  

Veselības aprūpes menedžments (A, 4 
KP) 
Veselības veicināšanas politika un 
prakse (A, 4 KP) 
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Projektu vadība (B, 2 KP) 

11. Maģistra darba ietvaros demonstrē spēju formulēt un 
analizēt sabiedrības veselībā aktuālas problēmas, veikt 
zinātniskās literatūras apkopojumu, izstrādāt konceptuālo 
modeli, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai 
nepieciešamo datu ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot 
iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu novērtējumu un 
prezentēt rezultātus akadēmiskā teksta formā.  

Maģistra darbs, tā izstrāde un 
prezentēšana (A, 20 KP) 

 
4.VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 
Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 

“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām”.  

 
Vērtējot studiju programmas studentu sasniegumus, tiek ievēroti sekojoši principi: 
 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība, t.i., studentiem, uzsākot studiju 

priekšmeta apguvi, ir pieejama informācija par to prasību kopumu, kas ir 
nepieciešams pozitīvai izglītības sasniegumu novērtēšanai. 

2. Vērtējuma obligātuma princips – studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu par programmas satura apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala 
pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., 
vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles). 

3. Pārbaudes veidu dažādība – studiju programmas apguves novērtēšanai 
izmanto dažādus pārbaudes veidus. 

4. Atbilstība – paredz, ka izmantotajos pārbaudījumos studentam tiek 
nodrošinātas iespējas demonstrēt savas analītiskās, radošās, pētnieciskās spējas, 
kā arī prasmi pielietot iegūtās zināšanas. 

 
Studiju vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 

ballu sistēmā (sk. 4. tabulu). Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  
 

4.tabula 
 

Eksāmena un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas 10 ballu skala  
 

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 
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5 (viduvēji)  viduvējs 

4 (gandrīz viduvēji)  gandrīz viduvējs 

Zems 
3 (vāji) 

negatīvs vērtējums 2 (ļoti vāji) 
1 (ļoti, ļoti vāji) 

 
 Visa studiju procesa laikā studentu mācību darbs un tā rezultāti regulāri tiek 
kontrolēti un vērtēti. Šo pārbaudījumu mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis 
teorētiskās zināšanas un ieguvis prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas 
profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai. 
 
Studentu mācību rezultāti tiek vērtēti: 
 
1. Semestra laikā, kad studentu teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas un vērtētas pēc 
individuālā studiju darba rezultātiem, izmantojot tādas novērtēšanas metodes, kā: 
kontroldarbus, zināšanu pārbaudes testus, referātus, esejas, pētījuma projektu izstrādes un 
prezentēšanas. Nozīmīga ir studenta līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un 
praktiskajās nodarbībās. Pārbaudījumu formas semestra laikā ir izvēlētas tā, lai studenti tiktu 
motivēti regulāri un sistemātiski strādāt un, veicot zināšanu pārbaudi, docētājs var 
pārliecināties par studenta studiju priekšmeta apguves līmeni. Ikviena zināšanu un prasmju 
pārbaudes forma ir komponents kopējā pārbaudes sistēmā un tai ir noteikts īpatsvars kopējā 
vērtējumā. Galīgā vērtējumā par studiju priekšmeta apguvi tiek integrēti vērtējumi, kas 
izdarīti studiju priekšmetu apguves laikā, ņemot vērā katra atsevišķā komponenta īpatsvaru 
kopējā vērtējuma sistēmā, kā arī pārbaudījuma (eksāmena), kas tiek kārtots pēc studiju 
priekšmeta pilnīgas apguves, rezultāts.   

 
2. Pārbaudījumos pēc studiju priekšmeta pilnīgas apguves. Studentu rezultāti pēc studiju 
priekšmetu beigām tiek vērtēti ar eksāmenu, kas sastāda studiju priekšmeta programmā 
noteiktu īpatsvaru no kopvērtējuma. Eksāmena veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas 
un nosaka studiju priekšmeta vadītājs, savukārt eksāmenu prasības apstiprina par studiju 
priekšmeta īstenošanu atbildīgās katedras vadītājs katedras sēdē. Eksāmenu uzskata par 
nokārtotu (un attiecīgi - studentam ieskaita attiecīgos kredītpunktus), ja iegūtais vērtējums ir 
no 4 ballēm (gandrīz viduvēji) līdz 10 (izcili) ballēm. Informāciju par vērtēšanas sistēmu 
studiju priekšmeta docētājs studentam sniedz pirmās nodarbības laikā, tā ir pieejama arī 
studiju ceļvedī un studiju priekšmeta programmas aprakstā.  
 
3. Pēc pilnas studiju programmas apguves – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 
Maģistra darbs ir individuāls pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē, kurš tiek 
sagatavots un prezentēts atbilstīgi RSU Nolikumam Par maģistra darba izstrādāšanu un 
aizstāvēšanu un metodiskajiem norādījumiem par maģistra darba izstrādāšanu Sabiedrības 
veselības fakultātē 4. semestrī un tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, kur zemākais sekmīgais 
vērtējums ir 4 balles jeb gandrīz viduvēji.  
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Vērtēšanas rezultātu analīze  
 
 Vērtēšanas rezultātā iegūtie vērtējumi par katru konkrētu studiju priekšmeta apguvi 
tiek izskatīti attiecīgās struktūrvienības sēdēs pēc ziemas un vasaras sesijas beigām. 
Rezultāti, kas iegūti pēc maģistra darba aizstāvēšanas tiek izskatīti Fakultātes Domes sēdē, 
Dekānu padomes sēdē un Senātā.  
2009./2010.akad.gadā studenti, aizstāvot maģistra darbus, ieguva sekojošus vērtējumus:  
 
Vērtējums „teicami” (9 balles) – 2 studenti 
Vērtējums „ļoti labi” (8 balles) – 4 studenti 
Vērtējums „labi” ( 7 balles) – 1 students 
Vērtējums „gandrīz labi” ( 6 balles) – 2 studenti 
Vērtējums „vāji”(3 balles) – 1 students  
 
 Atzīmju statistisko sadalījumu visas studentu grupas ietvaros rēķina pēc pilnas studiju 
programmas apguves un atspoguļo diploma 4.4. pielikuma punktā. 2009./2010. akad. gada 
absolventu atzīmju sadalījumu sk. 5. tabulā.  

5. tabula 
 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 (izcili) 0% 
9 (teicami) 21,1% 
8 (ļoti labi) 32,4% 

7 (labi) 25,4% 
6 (gandrīz labi) 12,7% 

5 (viduvēji) 2,1% 
4 (gandrīz viduvēji) 6,3% 

3-1 (negatīvs vērtējums) 0% 
 
 

5. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 
 

Lai sasniegtu studiju rezultātus, īstenojot studiju priekšmetus darbā ar studentiem tiek 
izmantotas mācību formas, kuras veicina studentu aktīvu līdzdalību studiju procesā, zināšanu 
un prasmju apguvē:  

 
1. Interaktīvas lekcijas, kuru mērķis ir iesaistīt studentus aktīvā mācību vielas apguvē 

un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu identifikācijā, problēmsituāciju 
analīzē un risinājumu piedāvāšanā, diskutēt par sabiedrības veselības kā zinātnes attīstības 
perspektīvām, pētnieciskajām iespējām, pētniecību pamatojošo teorētiskām zināšanām.   

 
2. Nodarbības, semināri. Semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju priekšmeta 

mācību materiāls, konkretizētas teorētiskās zināšanas, pārrunātas sarežģītākās priekšmeta 
tēmas un trenētas praktiskās iemaņas. Studenti apgūst prasmes pētniecības projekta 
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izveidošanā, apgūst prezentācijas prasmes, dažādu sabiedrības veselības gadījumu praktisko 
analīzi, kur teorētiskās zināšanas ir jāpielieto praksē, konkrētu gadījumu analīzē un risināšanā 
tādos studiju priekšmetos, kā, piemēram: „Pētniecības metodoloģija”, „Epidemioloģijā II”, 
„Statistika II”, „Kvalitatīvās pētniecības metodes”, „Veselības aprūpes menedžments”, 
„Medicīnas tiesības”, „Projektu vadība” un citos studiju priekšmetos. Studentiem mācību 
laikā notiek arī praktiskās nodarbības ar vairākām statistiskajām datu apstrādes programmām: 
SPSS, STATISTIKA, EPI-INFO u.c., kuru laikā studenti apgūst padziļinātas kvantitatīvo 
datu apstrādes un analīzes prasmes.  

 
3. Studentu patstāvīgais darbs. Studenta patstāvīgais darbs var būt pētnieciskā projekta 

sagatavošana, pētniecībai paredzamo datu iegūšanas instrumentu izstrāde, uzdevumu 
risināšana, referāta sagatavošana, kādas sabiedrības veselības jomas problēmas izpēte, 
situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta analīze, faktu materiālu apkopojums un 
izvērtējums u.c. Tā kā maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot studentu patstāvīgai 
zinātniskās pētniecības darbībai, tad maģistra programmas studiju process paredz studenta 
individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, eseju, 
pētniecības projektu sagatavošanu un prezentāciju. Studentu patstāvīgā darba uzlabošanai, 
studiju materiāli tiek ievietoti e-apmācības vidē.  

 
4. Maģistra darbs ir studiju noslēguma darbs, un tā sekmīgs novērtējums apliecina, ka 

maģistrants ir apguvis pētniecības metodoloģiju sabiedrības veselībā, izprot teorijas un 
prakses sasaisti, ir spējīgs veikt pētniecības darbu, novērtēt rezultātu ticamību un pareizību, 
interpretēt iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Studenti izstrādā 
savus maģistra darbus par aktuālām sabiedrības veselības tēmām. 2009./2010.akadēmiskā 
gada maģistra darbu tēmas, to autorus un zinātniskos vadītājus sk. 5. pielikumā. 

 
Pielietoto mācību metožu mērķis ir pilnveidot maģistrantu spēju kritiski analizēt 

sabiedrības veselības situācijas un atklāt problēmas, pieņemt lēmumu problēmu atrisināšanai, 
pielietojot teorētiskās zināšanas, loģiski prognozējot situāciju attīstību nākotnē, attīstīt 
saskarsmes spējas, veicināt līdera un vadītāja prasmes, spēju strādāt individuāli un grupā, 
pielietot zināšanas praksē. 
 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu; 
studējošo iesaistīšana pētniecības projektos  

 
Studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls aktīvi darbojas 

sabiedrības veselības un to dažādo jomu pētniecībā (sīkāk sk. 8.2.nodaļu), kas pozitīvi 
ietekmē studiju priekšmetu pasniegšanas kvalitāti, un vienlaicīgi studentiem tiek dota iespēja 
sadarboties ar akadēmisko personālu un iesaistīties dažādās pētnieciskajās aktivitātēs. Kā 
piemērus studentu zinātniskajiem panākumiem var minēt:  

 
1) piedalīšanos Rīgas Stradiņa universitātes ikgadējās Zinātniskās konferencēs ar tēzēm un 
ziņojumiem. 2010. gada RSU Zinātniskajā konferencē maģistra studiju programmas 
„Sabiedrības veselība” studenti iesniedza sekojošas tēzes:  
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• Toms Pulmanis (1.studiju gada students), Mārcis Trapencieris, Māris Taube „Duālo 
psihisko slimību izplatība ārstēto narkotiku lietotāju vidū Latvijā”;  

• Solvita Ķļaviņa (1.studiju gada studente), Inese Stars, Anita Villeruša „Sociālā 
atbalsta, subjektīvās stresa un vientulības izjūtas saistība”; 

• Lauma Spriņģe (1.studiju gada studente), Ieva Strēle, Anita Villeruša „Bērnu (0-17 
g.v.) netīšo, mājās gūto traumu raksturojums pēc traumas smaguma pakāpes”; 

• Jānis Upenieks, Lauma Spriņģe, Aigars Pētersons, Anita Villeruša „Apakšdelma 
kaulu lūzumi bērniem – sporta traumu aktualitāte”; 

• Olga Kožinova (1.studiju gada studente), Signe Tomsone „Dzīves kvalitātes 
salīdzinājums dažādās sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošām personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem”   

• Šarlote Konova (1.studiju gada studente), Anda Karnīte, Ģirts Briģis „Paaugstināta 
HIV inficēšanās riska seksuālās uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju 
vidū Latvijā”; 

• Mairita Zellāne (1.studiju gada studente), Ivars Vanadziņš, Inese Mārtiņsone 
„Veselības apmācības pasniegšanas veida izvēle un faktori, kas iedrošina vai attur no 
līdzdalības”  

• Ineta Zīriņa, Iveta Pudule, Daiga Grīnberga (2.studiju gada studente), Anita 
Villeruša „Sirds veselības rādītāju kontrole un veselīga dzīvesveida paradumu maiņa 
saistībā ar darbspējīgā vecuma iedzīvotāju sociālo demogrāfisko raksturojumu” 

• Aija Bukova - Žideļūna (2.studiju gada studente), Anita Villeruša „Latvijas 
iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumu dinamika no 1998. līdz 2008. gadam”  
 

2) publikāciju un zinātnisko rakstu iesniegšana. RSU Zinātnisko rakstu krājumam 2009. gadā 
tika iesniegti un publicēšanai apstiprināti sekojoši raksti, kuros līdzdarbojušies studenti un 
absolventi:  

• Solvita Kļaviņa, Inese Stars, Anita Villeruša „Stresa izjūtas un veselības 
pašvērtējuma saistība ar personas finansiālajām grūtībām” (raksts akceptēts RSU 
rakstu krājumam 2009. gadā) 

• Una Kojalo (2008./2009. akad. gada absolvente), Ģirts Briģis  „Kolorektālā vēža 
dzīvildzi ietekmējošie faktori Latvijā 1983.-2002.gados” (raksts akceptēts RSU rakstu 
krājumam 2009. gadā) 

• Jolanta Skrule, Toms Pulmanis, Ģirts Briģis, Māris Taube „Alkohola lietošanas 
saistība ar suicidālām tieksmēm pusaudžiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem” (raksts 
akceptēts RSU rakstu krājumam 2009. gadā) 

 
3) sagatavojot ziņojumus un pārskatus par sabiedrības veselības rādītājiem un to dinamiku 
Latvijā. Tā, piemēram, ir izdots ziņojums, kur kā līdzautores ir SVF maģistra studiju 
programmas studente un absolvente: 

• Iveta Pudule, Anita Villeruša, Daiga Grīnberga, Biruta Velika, Nikola Tilgale 
(2008./2009. akad. gada absolvente), Vilnis Dzērve, Ainārs Rutks, Ritva Prättälä 
LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU VESELĪBU IETEKMĒJOŠO PARADUMU 
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PĒTIJUMS, 2008 (Health Behaviour among Latvian Adult Population, 2008) Rīga 
2010  

 
4) studenti piedalās arī starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros. Piemēram, 
Lauma Spriņģe piedalījās seminārā „AdRisk Seminar Baltic-Nordic Seminar on Safety 
Promotion and Injury Prevention Among Adolescents and Young Adults” (2010.gada 20.-
21.janvāris, Tallina, Igaunija) ar ziņojumu “Analysis of adolescent unintentional injury data in 
Latvia, years 2006-2008”.  
 
5) maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” pieci 1.studiju gada studenti (Toms 
Pulmanis, Solvita Kļaviņa, Arnita Meteļica, Lauma Spriņģe, Olga Kožinova) un divi 2. 
studiju gada studenti (Aija Bukova-Žideļūna, Daiga Grīnberga) saņem stipendijas Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) atbalstītā projekta "Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē 
studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē” ietvaros (aktivitāte „Atbalsts 
maģistra studiju programmu īstenošanai”) un tā mērķis ir sekmēt dabaszinātņu un veselības 
aprūpes jomu attīstību Latvijā, veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu speciālistu 
apmācību, un sagatavot augsti kvalificētus speciālistus šajās jomās. 
 
6) vairāki studenti ir iesaistīti ar veselības uzvedību un dzīvesveida paradumiem saistītu 
starptautisku projektu īstenošanā, piemēram, Daiga Grīnberga darbojas skolas vecuma 
bērnu veselību ietekmējošo paradumu pētījumā „Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)”, kā arī Latvijas iedzīvotāju (15-64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu 
pētījumā (FINBALT).  
 
7) izstrādājot un aizstāvot maģistra darbus, studenti parāda gan spējas veikt patstāvīgu 
pētījumu, gan arī veic ieguldījumu sabiedrības veselības kā zinātnes attīstībā. 
(2009./2010.akadēmiskā gada maģistra darbu tēmas, to autorus un zinātniskos vadītājus sk. 5. 
pielikumā) 

6. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 
standartam  
 
 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir izstrādāta 
atbilstoši Latvijas Republikas kabineta noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu”. Tāpat studiju programma ir izstrādāta ņemot vērā Eiropas 
Sabiedrības veselības skolu asociācijas ASPHER ieteikumus: Eiropas Sabiedrības veselības 
pamata kompetences Sabiedrības veselības izglītībā (European Public Health Core 
Competencies Programme (EPHCC) for Public Health Education). Studiju programma ir 
vērsta uz padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un pētniecības iemaņu un prasmju 
attīstīšana sabiedrības veselības jomā. Tās organizācija un nodrošinājums atbilst izvirzīto 
mērķu un uzdevumu izpildei, noteikto studiju rezultātu sasniegšanai.  
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6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 
 

Lai uzzinātu darba devēju viedokli par RSU Sabiedrības veselības fakultātes 
absolventu konkurētspēju darba tirgū, viņu teorētisko un praktisko sagatavotību pienākumu 
veikšanai, analītiskām prasmēm un izrādīto iniciatīvu, patstāvīgumu darbā, kā arī 
nepieciešamiem uzlabojumiem un pilnveidojumiem studiju programmā, laikā no 2009.gada 
jūlija līdz septembrim, tika organizēta darba devēju aptauja. Aptaujā tika jautāts arī darba 
devēju viedoklis par sabiedrības veselības speciālista kā profesijas situāciju pašreizējā darba 
tirgū un iespējamās turpmākās prognozes.  

Aptaujas veikšanai tika uzrunāti tie darba devēji, pie kuriem ir strādājuši vai joprojām 
strādā RSU Sabiedrības veselības fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmu 
absolventi. Aptauja notika elektroniskā veidā. Darba devēju aptaujas anketu sk. 6. pielikumā. 

Kopā tika aptaujāti 9 darba devēji (iestāžu direktora vietnieki, nodaļu vadītāji, nodaļu 
vadītāju vietnieki, vadošie pētnieki), kuru tiešā pakļautībā ir strādājuši vai strādā SVF 
bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi.  

Apstrādājot aptaujā iegūto informāciju, šajā pašnovērtējumā tiks sīkāk atspoguļotas 
tās darba devēju atziņas, kas saistītas ar maģistra studiju programmu, tās absolventiem un 
viņu iespējām darba tirgū: 

1) teorētiskā sagatavotība – darba devēji atzīmēja, ka maģistra studiju programmas 
studenti ir labi sagatavoti pētnieciskajam darbam, izprot pētījuma veikšanas posmus, 
pētniecisko metodoloģiju. Spēj iekļauties gan vietējo, gan lokālo pētījumu veikšanas darba 
grupās, kā arī izstrādāt pētījumu vadlīnijas, pamatot tās. 

2) praktiskā sagatavotība - absolventi uzrāda labas spējas izpildīt pētījuma darbības, 
analizēt datus, strādāt ar statistikas programmām, sagatavot ziņojumus un pārskatus. Vairāki 
respondenti uzsver, ka katrs darbinieks un viņa praktiskā sagatavotība un spēja patstāvīgi 
strādāt, ir vērtējams individuāli un, protams, pastāv individuālas atšķirības, kas atkarīgas gan 
no iepriekšējās darba pieredzes, gan personības rakstura iezīmēm, gan citiem faktoriem. 

3) maģistra studiju programmas ietekme uz absolventu darba kvalitāti - visi aptaujātie 
darba devēji uzsvēra, ka var just atšķirības starp bakalaura un maģistra studiju programmas 
absolventiem un atzina maģistra izglītības pozitīvo devumu, jo maģistra izglītība sniedz 
vairāk akadēmisku zināšanu, absolventi vairāk ir gatavi nopietnākai pētniecībai, analītiskam 
darbam, gatavāki diskusijām jau augstākā līmenī. Maģistra studiju programmu beigušiem ir 
labāka darba kvalitāte, jūtami pieaug zināšanas un analītiskās spējas. Protams, jāņem vērā arī 
tas apstāklis, ka bakalaura studiju programmas absolventi lielākoties vēl ir gados jauni un 
viņiem ir mazāka dzīves un darba pieredze, nekā tas ir raksturīgs maģistrantiem. Kopumā 
aptaujātie darba devēji atzinīgi novērtēja maģistra studiju ietekmi uz darbinieku darba 
kvalitāti. Pozitīvi novērtēja arī faktu, ka maģistra studiju programmas absolventi izrāda 
interesi par jaunu zināšanu apgūšanu un izrāda vēlmi turpināt studijas doktorantūrā.  

4) darba devēju vērtējums par sabiedrības speciālista nepieciešamību Latvijas darba 
tirgum. Visi aptaujātie darba devēji atzina, ka sabiedrības veselības speciālisti – gan 
bakalaura, gan maģistra līmeņa speciālisti - ir Latvijā nepieciešami. Tā, piemēram, Eiropas 
Savienībā sabiedrības veselības speciālistu nepieciešamība jau ir pierādīta un tā attaisnojas. 
Eiropas Savienības un daudzās pasaules valstīs sabiedrības veselības ideja attīstās un 
pilnveidojās, palielinās arī šo speciālistu pārraudzībā esošās funkcijas un darba apjoms, tiek 
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pieprasīta arvien augstāka kvalitāte piemēram, ziņojumiem, datu analīzēm u.c. Respondenti 
norāda, ka, neskatoties uz pašreizējo ekonomisko krīzi Latvijā, šādu speciālistu sagatavošana 
gan profesionālā, gan akadēmiskā līmenī ir valstiski svarīga, jo ir jāorientējas uz pēckrīzes 
laiku, kad būs izteikts labu speciālistu trūkums. Pēc vairāku darba devēju domām šobrīd 
būtiskākās sabiedrības veselības problēmas pašas sabiedrības izpratnē vēl netiek pietiekami 
novērtētas un to risks apzināts. Tiek norādīts, ka iespējams sabiedrības veselības speciālista 
pielietojums Latvijā, salīdzinot ar citu valstu praksi, ir vienpusējs. Tas nozīmē, ka šiem 
speciālistiem vēl ir lielas izaugsmes iespējas un iespējas ieņemt savu vietu veselības aprūpes 
sistēmā gan valsts un nevalstiskā sektorā, gan arī privātajā darba tirgus sektorā.  

7. STUDĒJOŠO RAKSTUROJUMS 
  

Par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 
akadēmisko vai profesionālo augstāko izglītību (bez vecuma ierobežojuma), kas dod tiesības 
studēt maģistrantūrā, sekojošās zinātņu jomās: sabiedrības veselībā; veselības un sociālajā 
aprūpe; ārstniecība, zobārstniecība, farmācija; sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, informācijas 
un saskarsmes zinātnes. Akreditācijas periodā studiju programmai nav mainītas uzņemšanas 
prasības.  
 
7.1. Studējošo skaits programmā  
 

2009./2010. akadēmiskā gadā maģistra studiju programmā „Sabiedrības veselība” 
studēja divpadsmit 1.studiju gada studenti un četrpadsmit 2. studiju gada studenti.  
 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits  

 
2009./2010. akadēmiskā gadā maģistra studiju programmā „Sabiedrības veselība”  

tika imatrikulēti desmit studenti, divi studenti studijām 1.studiju gadā atsāka pēc studiju 
pārtraukuma.  
 
7.3. Absolventu skaits 
 

2009./2010.akadēmiskā gadā maģistra studiju programmu „Sabiedrības veselība” 
absolvēja deviņi absolventi.  
 
7.4.Studējošo aptaujas un to rezultāti 
 

Studējošo aptaujas Rīgas Stradiņa universitātē tiek organizētas atbilstoši procesa 
aprakstam Nr. 22 „Aptaujas”. Tas paredz, ka studējošo viedokļi tiek jautāti gan par studiju 
programmu kopumā, gan par atsevišķiem studiju priekšmetiem. Akadēmiskās 
struktūrvienībās studenti tiek aptaujāti pēc studiju priekšmeta programmas apguves un 
iegūtie rezultāti izskatīti akadēmiskās struktūrvienības sēdēs, savukārt akadēmiskā gada 
beigās studenti tiek aptaujāti par studiju programmu kopumā. Aptaujas var tikt organizētas 
centralizēti, izmantojot vienotu aptaujas formātu, bet var tikt veiktas citas ar studiju 
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programmu izvērtējumu saistītas aptaujas, kuru gadījumā aptaujas anketas formāts un saturs 
tiek pielāgots katras studiju programmas specifiskajām informācijas vajadzībām.    

Lai noskaidrotu studējošo viedokli par izvēlēto studiju programmu, apmierinātību ar tās 
kvalitāti, organizēšanu un saturu, katra akadēmiskā mācību gada beigās pēc pavasara 
semestra (jūnija pēdējā nedēļa) un pēdējā pārbaudījuma nokārtošanas tiek veikta maģistra 
studiju programmas „Sabiedrības veselība” 1.studiju gadā studējošo aptauja. Aptauja par 
2009./2010. akadēmisko gadu tiks veikta laika periodā no 2010.gada 28. jūnijam līdz 
2.jūlijam. Pašnovērtējumā ir iekļauta informācija par 2008./2009.akadēmiskā gada aptaujas 
rezultātiem, kas veikta 2009. gada jūnijā. Aptaujā piedalījās 9 studenti. Aptaujas anketa ir 
izstrādāta Sabiedrības veselības fakultātē un apstiprināta Fakultātes Domes sēdē. Anketa 
iekļauj jautājumus, kas uzskatāmi par būtiskiem tieši maģistra studiju programmas 
„Sabiedrības veselība” studentiem. Aptaujas anketā iegūtie rezultāti ir prezentēti Sabiedrības 
veselības fakultātes Domes sēdē. Aptaujas anketu sk. 7.pielikumā. 

2008./2009. akadēmiskā gada maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” 
1. studiju gadā studējošo maģistrantu aptaujas rezultāti:  
 
1) Motīvi, kas noteica studenta izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes 
maģistrantūras studiju programmā. Kā visbiežāko studiju izvēles motīvu studenti minēja 
padziļinātu interesi par sabiedrības veselību un epidemioloģiju (atzīmēts 7 reizes). Otrs 
biežāk minētais studiju izvēles motīvs ir vēlme paplašināt redzesloku kopumā, kā arī iegūt 
jaunas zināšanas (atzīmēts 6 reizes). Vairāki studenti atzīmēja, ka izvēlējušies studēt, jo 
maģistra grāds viņiem ir nepieciešams darbā (atzīmēts 4 reizes). Atbilžu variants „vēlme 
attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru” tika minēts 3 reizes.  

 
2) Apmierinātība ar studiju programmu kopumā. Ar studiju programmu apmierināti ir 5 
studenti, savukārt drīzāk apmierināti – 4 studenti. Neviens students neatbildēja, ka ir 
neapmierināts vai drīzāk neapmierināts ar izvēlēto studiju programmu.  
 
3) Apmierinātība ar studiju programmas organizāciju. Ar studiju programmas 
organizāciju apmierināti ir 6 studenti, drīzāk apmierināti – 2 studenti, savukārt 1 students 
atbildēja, ka ir drīzāk neapmierināts. Neviens no aptaujātajiem studentiem neatbildēja, ka 
izvēlētās studiju programmas organizācija viņu neapmierina pilnībā.  
 
4) Pozitīvās lietas studiju programmā. Studenti aptaujas anketās norādīja uz vairākiem 
apstākļiem, kas viņiem studiju programmā un mācību procesā šķiet pozitīvi, patīk: 

 
• pozitīva attieksme no pasniedzēju puses un laba atmosfēra mācību laikā; 
• interesanta studiju programma; 
• iegūtās zināšanas paplašina redzesloku, stimulē domāšanu; 
• padziļināta pētniecības procesa apguve un zināšanas par pētniecības jomu; 
• patīk sistēma, ka pārbaudījumi seko uzreiz pēc studiju priekšmeta pabeigšanas; 
• profesionāli un interesanti pasniedzēji.  
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5) Negatīvās lietas studiju programmā. Studenti aptaujas anketā tika lūgti atzīmēt arī tos 
faktorus, kas viņiem studiju programmā nepatīk vai traucē: 

 
• studiju priekšmetus „Statistika I” un „Statistika II” vēlams pasniegt lēnākā tempā; 
• studijas norise (lekciju un nodarbību) dažādās bāzēs pēc atrašanās vietas; 
• ir temati, kas pārklājas ar bakalaura studiju programmas mācību vielu.  

 
6) Ieteikumi un priekšlikumi studiju programmas uzlabošanai, pilnveidošanai: 

 
• studiju programmā ieviest jaunus studiju priekšmetus, piemēram, „Svešvaloda 

(angļu val.) specifiskajā terminoloģijā”; „Epidemioloģija un infektoloģija”. 
• palielināt piedāvāto izvēles studiju priekšmetu skaitu; 
• mainīt apmācības veidu studiju priekšmetam „Statistika II”, sasaistot to vairāk ar 

epidemioloģiju;   
• studiju priekšmetus „Epidemioloģiju II” un „Statistika II” mācīt 2. studiju gadā 

vai arī studiju priekšmeta „Epidemioloģija II” atsevišķas tēmas atkārtot arī 
2.studiju gadā;  

• vēl vairāk veicināt studentu patstāvīgos darbus, piemēram, rakstīt referātus, 
esejas. 
 

7) Ieņemamā amata saistība ar sabiedrības veselību. No aptaujātajiem 9 studentiem, 4 
studenti jau strādāja kādā no sabiedrības veselības jomām, viena studenta darbs daļēji ir 
saistīts ar sabiedrības veselību, 1 students strādā darbu, kas nav saistīts ar sabiedrības 
veselību, savukārt 3 studenti pašlaik nestrādā.  
 
8) Studiju programmas rekomendēšana citiem interesentiem. Studentiem aptaujā tika 
jautāts, vai viņi rekomendētu šo studiju programmu citiem interesentiem. 7 studenti atbildēja 
apstiprinoši, ka studiju programmu ieteiktu citiem, savukārt 2 studentiem bija grūti atbildēt 
uz šo jautājumu. Neviens students neatbildēja, ka studiju programmu citiem nerekomendētu.  
 
 Informācijas iegūšana no studentiem notiek ne tikai aptaujas anketu aizpildīšanas 
veidā. Būtiska – kvalitatīvā jeb tekstuāla - informācija tiek saņemta neformālu interviju 
veidā, veiksmes stāstu formā, kā arī fokusa grupu diskusiju ietvaros. Ar tās palīdzību var 
dziļāk un detalizētāk izprast studentu viedokļus, ieteikumus, iebildumus. Iegūtās informācijas 
ticamību nodrošina pozitīvās, demokrātiskās attiecības starp pasniedzējiem un studentiem. 
Tā, piemēram, 2010. gada maijā (studiju priekšmeta „Kvalitatīvās pētniecības metodes” 
ietvaros) tika veikta fokusa grupas diskusija, kurā piedalījās 5 pirmā studiju gada studenti. 
Fokusa grupas diskusijas mērķis bija uzzināt studentu viedokļus par studiju procesu un 
vīzijas par turpmāko studiju gaitu. Apkopotie rezultāti ļauj izdarīt galvenos secinājumus: 

• studijas maģistra studiju programmā dod daudz dziļāku un pamatīgāku skatījumu uz 
sabiedrības veselību kā zinātni un praksi; 

• apvienojot mācības ar darbu sabiedrības veselības specialitātē var labāk izprast un 
redzēt zināšanu praktisko pielietojumu, padara to jēgpilnu un tas ir motivējoši 
mācīties; 
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• studentiem, kuriem nav iegūta kvalifikācija sabiedrības veselībā, 1. studiju gada laikā 
atsevišķos studiju priekšmetos ir bijis grūtāk apgūt vielu un sekot līdzi mācību 
materiālam nekā studentiem ar sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju; 

• tādi studiju priekšmeti kā „Epidemioloģija II” un „Kvalitatīvās pētniecības metodes” 
parādīja pētniecības praktisko jēgu un pielietošanas iespēju daudzveidību, lai risinātu 
sabiedrības veselības jautājumus un problēmas; 

• studenti pozitīvi novērtē jaunā izvēles studiju priekšmeta „Vides kvalitātes 
modelēšanu” ieviešanu studiju programmā 2. studiju gadā, kuru viņi ir izvēlējušies 
apgūt nākamajā - 2010./2011. akad. gadā; 

• vairāki studenti izsaka vēlmi pēc lielāka izvēles studiju priekšmetu skaita 2. studiju 
gadā.  
 

7.5. Absolventu aptaujas un to rezultāti 
 
 2009./2010.akadēmiskā gada pavasara semestra beigās tika veikta šā mācību gada 
absolventu aptauja. Aptaujā tika noskaidrota absolventu apmierinātība ar augstskolas un 
studiju programmas izvēli, tās kvalitātes novērtējums, kā arī daudzi citi ar studiju programmu 
un tās organizāciju saistīti aspekti. Kopumā aptaujā piedalījās deviņi 2009./2010. akadēmiskā 
gada absolventi. Aptauja bija anonīma, tā tika veikta elektroniski. Ar aptaujas anketu var 
iepazīties interneta vietnē http://aptaujas.rsu.lv/ 

 Iegūtie rezultāti liecina, ka kopumā Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās 
maģistra studiju programmas studenti ir apmierināti gan ar augstskolas, gan studiju 
programmas izvēli un studiju kvalitāti.   

 7 studenti atzīmēja, ka ir pilnībā apmierināti ar augstskolas izvēli, 2 studenti – vairāk 
apmierināti nekā neapmierināti.  

 Ar studiju programmas izvēli pilnībā apmierināti ir 5 studenti, bet vairāk apmierināti – 
4 studenti.    

Studiju kvalitāti kā ļoti labu novērtē 3 absolventi, bet kā labu – 6 absolventi.  
Lekciju un nodarbību plānojumu par labu uzskata 5 studenti, vidēju – 3 studenti, bet 1 

students to vērtē kā sliktu (jo nodarbības darba dienu pēcpusdienās ir grūti apmeklēt 
studentiem, kuri dzīvo attālu no Rīgas. Problēmas izbraukāt uz lekcijām.). Novērtējot 
izmantotās mācību formas (lekcijas, nodarbības, praktiskos darbus), studenti ir apmierināti 
vai vairāk apmierināti nekā neapmierināti.  
 Aptaujas anketā absolventiem tika lūgts novērtēt pasniedzēju darbu pēc vairākiem 
kritērijiem. Tika iegūti sekojoši rezultāti:  
 

Kritērijs  vienmēr bieži dažreiz reti nekad 
Pasniedzēji rosina studējošos izteikt un pamatot savu 
viedokli, diskutēt 

2 5 2 - - 

Pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru pietiekami 
argumentētu viedokli 

2 5 2 - - 

Pasniedzēji iedrošina un atbalsta studējošos 3 4 2 - - 
Pasniedzēji organizē un sniedz konsultācijas 3 2 2 1 1 
Pasniedzēji objektīvi novērtē studējošo zināšanas 1 6 2 - - 
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 Absolventi izdarīja vērtējumus par apmierinātība ar studiju programmas metodisko, 
informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu:   
 

Kritērijs  apmierina drīzāk 
apmierina 

nekā 
neapmierina 

drīzāk 
neapmierina 

nekā 
apmierina 

neapmierina 

Nodrošinājums ar datoriem 4 4 - 1  
Interneta pieejamība 4 3 2 - 
Palīglīdzekļu nodrošinājums auditorijās 
un semināru telpās (kodoskopi, tāfeles) 

7 2 
 

- - 

Nodrošinājums ar telpām 7 2 - - 
Nodrošinājums ar izdales materiāliem 4 4 1 - 
Nodrošinājums ar mācību materiāliem 
(grāmatas, Interneta resursi)] 

4 4 1 - 

Informācijas pieejamība par lekciju un 
nodarbību norises vietām 

8 1  - - 

 
 Lai uzzinātu absolventu viedokļus par mācību un studiju novērtējumu, aptaujas 
anketā tika jautāts, kuri no dotajiem apzīmējumiem, Jūsuprāt, kopumā vislabāk apraksta 
mācības Jūsu izvēlētajā studiju programmā:  
 

Kritērijs  jā nē 
Interesantas 5 4 
Aizraujošas 1 8 
Vērtīgas 8 1 
Intelektuāli stimulējošas 8 1 
Garlaicīgas 0 9 
Nogurdinošas 1 8 
Pārāk teorētiskas, pietrūkst praktisko aspektu 4 5 
Pārāk praktiskas, pietrūkst teorētisko priekšmetu 0 9 
 
Priekšlikumi, kurus absolventi iesaka studiju programmas pilnveidošanai: 
 

1. Vairāk ieviest jaunākās mācību metodikas novitātes, piemēram, attīstīt e-apmācības 
platformu.  

2. Samazināt teorētisko mācību materiālu, palielinot praktisko piemēru skaitu.   
3. Praktiskos piemērus vairāk pielāgot reālām dzīves situācijām, piemēram, statistikā, 

epidemioloģijā risināmie uzdevumi.   
4. Palielināt izvēles studiju priekšmetu skaitu un dažādot to, ieviešot, kā atsevišķus 

studiju priekšmetus, piemēram, starptautiskā sabiedrības veselība; globalizācija un 
sabiedrības veselība u.c.   

 
 7 absolventi aptaujas veikšanas brīdī apvienoja studijas ar darbu, no tiem četriem 
absolventiem darbs ir pilnībā saistīts ar sabiedrības veselību, 2 nav, bet 1 – darbs drīzāk ir 
saistīts ar sabiedrības veselību nekā nav.     
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7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

  

 Fakultātes domē darbojas divi RSU Studējošo pašpārvaldes apstiprinātie studējošo 
pārstāvji. Tādejādi tiek nodrošināta pastāvīga studējošo klātbūtne un viņu interešu aizstāvība, 
sagatavojot un apstiprinot fakultātes un tai piesaistīto RSU struktūrvienību darbības un 
attīstības prioritātes; izskatot un saskaņojot studiju programmu projektus pirms to 
apstiprināšanas ārējos normatīvajos aktos un RSU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

 Studējošie savu viedokli par apmierinātību ar atsevišķiem studiju priekšmetiem un 
studiju programmu kopumā var izteikt arī ikgadējās aptaujās, kuras regulāri veic studiju 
priekšmetu vadītāji, SVF dekanāts un RSU mācību daļa. 

 Atbilstīgi ISO standartiem RSU dekanātā studentiem ir iespējams izteikt savus 
priekšlikumus un neapmierinātību (atbilstīgi RSU procesa aprakstam Nr. 25 Studējošo 
sūdzību un priekšlikumu izskatīšana).  

 
8. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ 

PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 
 Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti 27 pasniedzēji, t.sk. 5 profesori, 2 asociētie 
profesori, 5 docenti, 5 lektori, 1 asistents un 9 stundu pasniedzēji (sk. 8. pielikumu (tabula)).  

No docētājiem, kuri ir iesaistīti maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” 
īstenošanā: 

• 15 (55%) docētājiem ir zinātniskais grāds; 12 (44%) docētājiem ir maģistra 
grāds.  

• 18 (67%) docētāji ir ievēlēti RSU kā štata darbinieki; 9 (33%) docētāju RSU 
strādā uz laiku kā stundu pasniedzēji.  

 
 Studiju programmas īstenošanā iesaistītā lektore Anda Rožukalne šajā akadēmiskajā 
gadā ieguva doktora grādu un lektore Inese Gobiņa ESF projekta ietvaros pabeidza savu 
promocijas darbu „Sāpju sajūtu determinējošie faktori pusaudžiem” un iesniedza to 
promocijas padomei. Lai nodrošinātu studiju procesa pēctecību atsevišķu studiju priekšmetu 
programmās iekļauto tēmu īstenošanai tiek piesaistīti arī katedras doktoranti. Doktorantūras 
studenti piedalās arī maģistra darbu izstrādāšanas procesā, palīdzot maģistrantiem gan ar 
pētniecības darba izstrādāšanai nepieciešamo datu iegūšanu, datu bāzēm un konsultējot datu 
statistiskajā apstrādē. Šāda sadarbība gan stimulē doktorantus apgūt studējošo apmācībā 
nepieciešamās prasme, gan ieinteresē maģistrantus nākotnē apsvērt akadēmisku karjeru un 
izvēlēties studijas doktorantūrā. Šobrīd Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā   ir  
10 doktoranti, kuru promocijas darbu tēmas saskan ar katedras akadēmiskā personāla 
interesēm:  
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• Irisa Zīle „Iedzimto anomāliju izplatības Latvijā un to ietekmējošo faktoru 
raksturojums laika posmā no 2000. līdz 2007. gadam” vadītāja: asoc. prof. A. 
Villeruša 

• Inga Zārde „Psihiatrijas pacientu stigmatizācija un tās radītās sekas” vadītāji: asoc. 
prof. Elmārs Rancāns un asoc. prof. A. Villeruša 

• Jānis Upenieks „Apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas metožu attālo rezultātu un 
dzīves kvalitātes rādītāju izvērtējums bērniem vecuma diapazonā no 7 līdz 15 
gadiem” vadītāji: prof. Aigars Pētersons, asoc. prof. Anita Villeruša 

• Irina Lucenko “Laimas slimības epidemioloģiskie aspekti Latvijā” vadītāji: prof. Ģits 
Briģis un docente Angelika Krūmiņa 

• Jolanta Skrule „Alkohola lietošanas saistība ar pieaugušo garīgo veselību”, vadītājs 
prof. Ģirts Briģis 

• Anda Karnīte „HIV infekcijas transmisijas un diagnostikas sabiedrības veselības 
aspekti” vadītājs prof. Ģirts Briģis 

• Santa Rozīte „Cukura diabēta pacientu mirstība, dzīvildze, diabēta norise un to 
ietekmējošie faktori Latvijā 2000.- 2009.gadā” vadītājs prof. Ģirts Briģis 

• Inita Buiķe “Hronisku artrītu slimnieku veselības pašvērtējuma un dzīves kvalitātes 
saistība ar slimības etioloģiskajiem, veselības aprūpes un slimnieka sociāli 
ekonomiskajiem faktoriem”, vadītāji prof. Ludmila Vīksna un prof. Ģirts Briģis 

• Anita Kokarēviča „Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas sociālo, 
ekonomisko un veselības faktoru ietekme uz Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti” 
vadītāji: prof. Ģirts Briģis un prof. Inna Dovladbekova 

• Pēteris Apinis „Latvijas veselības aprūpes attīstība 1990.–2010. gadā, noteicošie 
faktori, tendences un kļūdas. Iespējas radīt ilgtermiņa veselības aprūpes stratēģiju 
Latvijai“, vadītājs asoc.prof. Dzintars Mozgis 

Lielais doktorantu skaits ir stratēģiskās attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem 
akadēmiskā personāla atjaunošanai. 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai 

 
Sabiedrības veselības fakultātes profilējošās Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 

katedras akadēmiskais personāls regulāri veic pētniecisko darbību, kas orientēta uz Latvijā un 
Eiropā aktuālu sabiedrības veselības problēmu izpēti. Maģistratūras studiju programmā 
iesaistītie docētāji no citām RSU katedrām ir plaši pazīstami akadēmiskajā un zinātniskajā 
vidē, kā profesore Maija Eglīte un docente Mārīte Ārija Baķe- arodveselībā un darba 
medicīnā, profesors Uldis Teibe- biostatistikā, profesore Vija Sīle filozofiskajā antropoloģijā. 
Akadēmiskais personāls ir augstas kvalitātes un pilnībā nodrošina augstas kvalitātes studijas  
sabiedrības veselības dažādās apakšnozarēs. Kā nozīmīgākās sabiedrības veselībā raksturīgās 
zinātniskās jomas, kurās jau ilgstoši strādā maģistrantūras programmas docētāji un tiek 
iesaistīti gan doktoranti, gan maģistranti jāmin: 

 
 darba vides riska faktoru izpēte dažādās profesionālajās grupās un to negatīvā 

ietekmi uz veselību. 
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 pētījumi par iedzīvotāju veselības stāvokli, veselības pašvērtējumu, garīgo 
veselību, ar dzīvesveidu saistītiem paradumiem (piemēram, Latvijas pieaugušo 
iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības paradumu pētījums 
pusaudžiem, Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojums u.c.); 

 veselības aprūpes sistēmas novērtēšana, tās kvalitāte un pieejamība, cilvēkresursu 
izpēte, iedzīvotāju apmierinātība ar veselības aprūpi; 

 pētījumi par dažādām aktuālām sabiedrības veselības tēmām: pusaudžu sāpju  
determinējošie faktori; cukura diabēta pacientu mirstības riska faktori; iedzimto 
anomāliju izplatība un riska faktori; HIV/AIDS izplatība dažādās populācijas 
grupās un tās ietekmējošie faktori; ar veselību saistītās dzīves kvalitātes pētījumi; 
traumatisma profilakse. ( sīkāk par pētniecisko darbību var iepazīties akadēmiskā 
personāla CV) 

 
Atsevišķu izvēles studiju priekšmetu realizācijā tiek pieaicināti pasniedzēji, kas ir augstas 

kvalifikācijas sabiedrības veselības specifiskās jomās strādājoši speciālisti ar iepriekšēju 
pedagoģisku pieredzi. Pieaicināto pasniedzēju novērtēšana notiek atbilstīgi RSU noteiktajam 
procesu aprakstam pirms akadēmiskā gada sākšanās.  

Akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka RSU Nolikums par akadēmiskā 
personāla ievēlēšanu, kas ir saskaņā ar AIP rekomendācijām. Katra akadēmiskā gada beigās 
RSU Mācību daļa apkopo informāciju par akadēmiskā personāla zinātnisko un akadēmisko 
aktivitāti.  

Lektorus, asistentus, pētniekus un vadošos pētniekus ievēl Sabiedrības veselības 
fakultātes Dome atbilstīgi Nolikumam par akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību RSU, 
izvērtējot attiecīgā amata pretendentu zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju un tās 
atbilstību fakultātes ietvaros realizētajām studiju programmām.  

Rīgas Stradiņa universitātē sabiedrības veselības jomā ir ievēlēti: profesors Ģirts Briģis, 
asociētā profesore Anita Villeruša, asociētais profesors Dzintars Mozgis, docente Ieva Strēle.  
 
8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 

Sabiedrības veselības fakultātes profilējošajā Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 
katedrā 2009./2010.akadēmiskā gadā štatā strādāja: 1 profesors, 2 asociētie profesori, 1 
docents un 5 lektori. Akadēmiskajā darbā tiek iesaistīti arī Sabiedrības veselības un 
epidemioloģijas katedras doktoranti un pieaicinātie pasniedzēji, kā arī docētāji no citām RSU 
struktūrvienībām.  
 
Docētāji savu kvalifikāciju paaugstina: 
 

1. Piedaloties vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs, semināros 
un kongresos:  

 
2009. gada 25.-28. Novembris – Otrā Eiropas Sabiedrības veselības konference, Lodza, 
Polija ( asoc. prof. A. Villeruša, lektore A.Karnīte). 
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Baltijas un Ziemeļvalstu seminārs par drošības veicināšanu un traumu profilaksi pusaudžiem 
un jauniešiem, 2010. gada 20.-21. janvāris, Tallina, Igaunija ( asoc.prof. A. Villeruša) 
Seminārā „Urbanizācija : izaicinājums sabiedrības veselībai , kas veltīts Pasaules veselības 
dienai, Jūrmala, 7. aprīlis un Rīga, 9. aprīlis, 2010 ( asoc. prof. A.Villeruša, lektores I.Stars, 
L. Bražinska) 
RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2010.gada 18. un 19. martā ( prof. Ģ.Briģis, 
asoc.prof. A.Villeruša, asoc.prof. Dz.Mozgis, doc. I.Strēle, lektores I.Stars, M.Kakse, 
L.Bražinska, A.Karnīte, I. Gobiņa) 
Starptautiska konference par seksualitātes pētniecību dzimuma studijām (International 
Conference in Sexuality Studies: Self, Selves and Sexualities), Dublin, Īrija, 2010.gada marts 
( lektore A. Karnīte) 
Konference „Datu un pētījumu izmantošana tabakas kontroles politikas veidošanā”, Rīga, 
2010. gada 31. marts (asoc.prof.A.Villeruša) 
Mācību seminārs „Padziļināts mācību kurss vardarbības un traumatisma profilaksē TEACH 
VIP”, PVO, LR Veselības ministrija, 2010. gada 27.-28. aprīlis (asoc. prof. A.Villeruša, 
lektore I.Gobiņa) 
Konference- seminārs par doktorantūras izglītības standartiem Biomedicīnas un Veselības 
zinātnēs” Rīga, RSU, 2009. gada 17. septembris ( prof. Ģ.Briģis, asoc. prof. A.Villeruša, 
doc.I.Strēle) 
Mācību seminārs pasniedzējiem „ Vardarbība Ģimenē pret sievieti” Padziļināts apmācības 
kurss reproduktīvās veselības speciālistiem par vardarbību ģimenē pret sievieti un par 
cietušās pacientes izmeklēšanu un palīdzības sniegšanu, PVO un LR Veselības ministrija, 
Rīga, Latvija, 2010. gada 18.-19.februāris ( lektore A.Karnīte)  
Seminārs „Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana”, RSU, 2010.gada aprīlis ( 
lektores A.Karnīte, I.Gobiņa) 
Seminārs pasniedzējiem “Vardarbība ģimenē pret sievieti. Padziļināts mācību kurss 
reproduktīvās veselības speciālistiem”, PVO, LR Veselības ministrija, Latvijas Ginekologu 
un dzemdību speciālistu asociācija. Rīga 2010.gada februāris ( lektore A.Karnīte) 
Seminārs „Jaunas iniciatīvas HIV profilakses darbā ar riska grupām”, UNODC, Rīga, 
2009.gada decembris ( lektore A.Karnīte) 
Eiropas Diabēta pētniecības asociācijas (EASD) Eiropas Diabēta epidemioloģijas grupas 
(EDEG) 45. ikgadējā konferencē Porto Heli (Grieķijā) no 2010.gada 15. līdz 18.maijam.( 
docente I.Strēle) 
Kursi datu statistiskās apstrādes metodēs dzīvildzes analīzei („Rates and Survival Analysis: 
Poisson, Cox and Parametric Regression Models”) Bristoles Universitāte, Bristole 
(Apvienotā Karaliste), no 2010.gada 7. līdz 9. jūnijam ( docente I.Strēle) 
6. Latvijas Ārstu kongress, 2009.g. 19.-21. jūnijs, Rīga ( prof. Ģ.Briģis, asoc.prof. 
A.Villeruša) 
Eiropas Populāciju pētījumu seminārs par veselības, saslimstības un mirstības aspektiem 21. 
gadsimtā (European Association of Population Studies workshop „Health, Morbidity and 
Mortality in the 21st century, A New Age ) Rīga, LU, 2009. 4-9. septembris ( prof. Ģ.Briģis) 
LZA un EZMA kopsēde un Fēliksa balvas pasniegšana, Rīga, RSU, 2009. 15. oktobris ( prof. 
Ģ.Briģis) 
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Starptautiska konference par Veselības pakalpojumu pētniecību Eiropā ( Helath Services 
Research in Europe), 2010. gada 8-9 aprīlis, Hāga, Nīderlande ( prof.Ģ.Briģis) 
Latvijas ārstu biedrības pavasara konference 2010, 2010. 14. maijs, Rīga (prof. Ģ.Briģis) 
Eiropas veselības apsekojumu apmācības seminārs (European Health Examination Survey- 
EHES 1st training seminar), 2010. gada 10-13. februāris, Roma, Itālija (prof. Ģ.Briģis) 
Mācību kurss „Psihosociālie sāpju aspekti, muguras un disfunkcionālās sāpes”. RSU, 2010.g. 
26. – 27. marts (lektore I.Gobiņa).  
 

2. Līdzdarbojoties projektos un pētījumos: 
 

1. Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības atbildīgā aģentūra ( Public Health Executive 
Agency - PHEA) Kopienas aktivitāšu programmas pētniecisks projekts sabiedrības 
veselības jomā „Ten D by Night” ( Desmit D naktī) No A/101085. Projekta 
īstenošana 2008- 2010. gada marts. Projekta koordinators Latvijā: asoc.prof. 
A.Villeruša, pētnieki doc. I.Strēle, lektore I.Stars. 

2. „European Health Surveys Information Database” (EUHSID); 2009-2011; IPH-
Belgium; THL-Finland: DG SANCO; EUROSTAT ( prof. Ģ.Briģis) 

3. „Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums” (EIVA); 2007-2010; CSP/EUROSTAT , 
( zinātniskais konsultants prof. Ģ.Briģis) 

4. PVO starptautisks pētījums „Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums” (HBSC) 
(vad. I.Pudule, VEC.; (aptaujas koordinējošā institūcija Latvijā – Veselības 
ekonomikas centrs, finansētājs – Veselības ministrija) pētnieki asoc.prof. A.Villeruša, 
lektore I.Gobiņa 

5.  Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2010. ( Somijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Latvijas (FINBALT) kopējs projekts) (aptaujas koordinējošā 
institūcija Latvijā – VEC, finansētājs – Veselības ministrija, vad. I.Pudule) pētnieks 
asoc.prof. A.Villeruša 

6. Līgums ar Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju „Papardes 
zieds”, finansētājs – EK, UNODC par 2 semināru sagatavošanu un novadīšanu (2 
dienu seminārs Siguldā un 1 dienas seminārs Daugavpilī) Latvijas ieslodzījuma vietu 
darbiniekiem par HIV infekciju un tās profilaksi, par atkarību izraisošajām vielām un 
narkomānijas kaitējuma mazināšanu.( lektore A.Karnīte) 

7. Līgums ar Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju „Papardes 
zieds” par pētījumu datu apkopojuma sagatavošanu par Latvijas jauniešu veselības 
rādītājiem, brīvā laika pavadīšanu un pilsonisko aktivitāti (lektore A.Karnīte). 

8. „Hronisku sāpju asociētie faktori pusaudžiem” ESF Nacionālās programmas 
“Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” 
projekta “Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas 
zinātnēs” līg.Nr. 2004/0005/VPD1/ESF/PIAA/ 04/NP/3.2.3.1./ 0001/0004/0066’; 
termiņš 2009.gada 1.augusts – 2010.gada jūnijs. ( lektore I.Gobiņa) 
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9. LR Centrālās statistikas pārvaldes projekts „Eiropas Savienības apsekojuma modulis 
par invalīdiem un viņu integrāciju sabiedrībā” Konsultants par metodoloģijas 
jautājumiem 2009. gada jūnijs- decembris (lektore I.Stars) 

 
Darbojas kā eksperti: 

• Eksperts PVO Eiropas reģiona izstrādātā apmācības līdzekļu „Negadījumu un 
vardarbības profilakse” adaptēšanā Latvijā, 2009. gada jūnijs- decembris. ( asoc.prof. 
A.Villeruša) 

• Eksperts Studiju programmu Sabiedrības veselībā novērtēšanai Lietuvas augstākās 
izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā, 2010. gada 9.-12. maijs ( asoc.prof. 
A.Villeruša) 

• Darbs Zinātniskā padomē ikgadējās Eiropas Sabiedrības veselības konferences tēžu 
novērtēšanā ( prof. Ģ.Briģis) 

• Eksperts LR Veselības ministrijā, par veselības aprūpes reformas jautājumiem ( prof. 
Ģ.Briģis) 

 
Ar detalizētu akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbu un tematiku, tai 

skaitā publikācijām, var iepazīties docētāju ikgadējās zinātniskās atskaitēs RSU Zinātnes daļā 
(Rīga, Dzirciema iela 16.), kā arī akadēmiskā personāla CV (to pieejamību un atrašanās vietu 
sk. 4. pielikumā).  

 
9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRU NODROŠINĀJUMS 

 

 Studijas RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un fizisko un juridisko 
personu līdzekļiem. RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
mācību process noris Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā ( Kronvalda bulvārī 
9) un citās ar studiju priekšmeta īstenošanu saistītās RSU struktūrvienībās Rīgā, Dzirciema 
ielā 16.   

Rīgas Stradiņa Universitāte nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziņā.  
 
Telpas un telpu iekārtojums 

 
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem, video 

projektoriem un labas kvalitātes tāfelēm. Telpas un to aprīkojums ir piemērots mācību 
norises procesam un vajadzībām gan strādājot lielās, gan mazās grupās.   
 
Bibliotēkas resursi 

 
RSU bibliotēka ir akreditēta, un tai piešķirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. Kopš 

2009. gada RSU bibliotēka pārņēma arī Latvijas Medicīnas bibliotēku ( LR Ministru kabineta 
2009. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 561). Līdz ar to RSU bibliotēka kļūst par valsts galveno 
medicīnas nozares bibliotēku, ievērojami paplašinot savu grāmatu un zinātnisko žurnālu 
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klāstu un uzlabojot studijām nepieciešamās literatūras pieejamību. RSU bibliotēkas mērķis ir 
palīdzēt Rīgas Stradiņa universitātei realizēt kvalitatīvu un konkurētspējīgu akadēmisko un 
profesionālo izglītību, pētnieciskā darba iespējas medicīnā, veselības un sociālo zinātņu 
jomās, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas pakalpojumus, informācijas avotu fondus, 
ieviešot visjaunākās informācijas tehnoloģijas. Mērķa realizācijai bibliotēka veic vairākus  
pamatuzdevumus kas palīdz kvalitatīvi īstenot maģistrantūras programmu „Sabiedrības 
veselībā”, proti, nodrošina universitātes mācību un pētniecisko darbu ar atbilstošiem 
informācijas avotiem; bibliotēkas lietotāju apkalpošanā paralēli RSU bibliotēkas resursiem, 
piegādā informācijas avotus no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām vai dokumentu 
piegādes centriem ar Starpbibliotēku (SBA) vai Starptautiskā bibliotēku abonementa (SSBA) 
palīdzību; veic lietotāju apmācību datu bāžu izmantošanā, kā arī  veic regulāras aptaujas par 
dažādu pakalpojumu kvalitāti.  

Bibliotēka piedāvā sekojošus resursus: 1) resursu katalogus Internetā; 2) studiju 
priekšmetu nodrošinājuma katalogu; 3) RSU akadēmiskā personāla publikācijas; 4) jaunākās 
grāmatas; 5) periodiskos izdevumus; 6) rakstu arhīvu; 7) CD un DVD; 8) kartotēkas.  

Bibliotēkas piedāvātie resursi internetā (datubāzes un katalogi): 1) Latvijas 
kopkatalogi (8 nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs. Augstskolu un speciālo 
bibliotēku kopkatalogs. Kurzemes virtuālais kopkatalogs.); 2) abonētās tiešsaistes datubāzes 
(piemēram, Letonika, LURSOFT, NAIS, Nozare.lv, EBSCO datubāze, SAGE Publications 
datubāze, Cambridge Journals Online (CJO) datubāze, Science Direct, Springerlink, OVID, 
PubMed); 3) PVO Depozitārija bibliotēka; 4) E-grāmatu un E-žurnālu datubāzes; 5) 
periodiskos izdevumus Internetā; 6) vārdnīcas; 7) ārvalstu medicīnas asociācijas; 8) 
pieejamība citām bibliotēkām.  

Bibliotēkā par dažādām sabiedrības veselības tēmām ir vairāki simti grāmatu 
nosaukumi, tiek abonēti starptautiski atzīti sabiedrības veselības un epidemioloģijas žurnāli, 
piemēram, “International Journal of epidemiology”, “European Journal of Public Health” 
u.c.  

RSU bibliotēkā studējošiem ir pieejami visas aktuālākās publikācijas un dokumenti, 
kuru izdevējs ir Pasaules Veselības organizācija. 

Bibliotēkā Sabiedrības veselības fakultātes studentu vajadzībām ir sagatavots studiju 
priekšmetu programmām atbilstošs literatūras katalogs, pēc kura studenti var atlasīt 
ieteicamās un papildus literatūras avotus.  

Bibliotēkā ir iekārtotas 15 darba vietas, kā arī studējošie var izmantot savus portatīvos 
datorus, ar kuriem IP adreses atpazīstamība nodrošina brīvu pieeju visiem resursiem. 

Regulāri sekot līdzi jaunumiem, kurus piedāvā RSU bibliotēka, ir iespējams, 
izmantojot bibliotēkas sniegto un regulāri atjaunot informāciju RSU mājas lapā.  

Informāciju tehnoloģijas 

Mūsdienīga studiju procesa nodrošināšanai, Rīgas Stradiņa universitātē studentu 
vajadzībām ir pieejams bezvadu interneta pieslēgums. Studiju priekšmeti Statistikā tiek 
īstenoti datorklasē, kurā datori ir aprīkoti ar standarta programmām, kā arī ar sabiedrības 
veselības jomā plaši izmantotām statistiskām datu apstrādes programmām SPSS for 
Windows un EPI-INFO. Tas sekmē labāku studējošo sagatavošanu darba tirgus prasībām. 
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Kopumā šobrīd RSU mācības vajadzībām piedāvā 3 datorklases. Studentu darba vietas ir 
izveidotas atbilstoši darba aizsardzības un ergonomiskajām prasībām. 

Studentiem ir pieejama arī patstāvīgo darbu datorklase, kurā iespējams sagatavot un 
izdrukāt mājas darbus, kopsavilkumus, referātus, kursa darbus un citus ar studiju procesu 
saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu 
iespēju studentiem un docētājiem iegūt darba nepieciešamo papildus informāciju. 

 
10. ĀRĒJIE SAKARI 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem  

  Sadarbība ar darba devējiem tiek atzīta par būtisku prioritāti, gan 
atgriezeniskās saites saņemšanai, gan darba tirgus vajadzību izpētei. Sabiedrības veselības 
fakultāte regulāri dažādās formās uztur kontaktus ar potenciāliem darba devējiem. Darba 
devējus pārstāvošās organizācijas Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas pārstāvis 
darbojas SVF Domē, kurā tiek pieņemti stratēģiski svarīgi lēmumi par studiju procesa 
pilnveidošanu. Tāpat regulāri tiek veiktas darba devēju aptaujas. Maģistra darbu izstrādāšanai 
no vadošajām Latvijas Sabiedrības veselības institūcijām tiek lūgti dati vai datu bāzes. 
Savukārt maģistrants pēc darba aizstāvēšanas iepazīstina ar izpētes rezultātiem, tādejādi 
popularizējot pētniecības idejas praksē strādājošiem. Lai palielinātu uz pierādījumiem 
balstītu lēmumu pieņemšanu 2010. gadā sadarbībā ar Latvijas Sabiedrības asociāciju un 
Eiropas sabiedrības veselības asociācijas atbalstu projekta STEPS (Strengthening 
Engagement in Public Health Research) ietvaros uzsākta sadarbība ar nevalstiskām 
organizācijām, kas darbojas sabiedrības veselības jomā un nākotnē, samazinoties valsts 
sektora lomai, varētu aktīvāk piedāvāt darbu absolventiem.  

 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās 
izglītības programmas. Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības dalībvalstu 
studiju programmām. 

   

Latvijā šobrīd netiek realizēta līdzīga programma sabiedrības veselībā. RSU 
Sabiedrības veselības fakultāte kopš tās dibināšanas ir Eiropas Sabiedrības veselības skolu 
asociācijas (ASPHER) pilntiesīgs biedrs. ASPHER ir Eiropas mēroga organizācija, kuras 
galvenais darbības mērķis ir stiprināt sabiedrības veselības praksi un pētniecību ar 
kvalitatīvas izglītības un speciālistu apmācības palīdzību. ASPHER ir dibināta 1966.gadā un 
uz pašreizējo brīdi tajā darbojas vairāk par 80 institucionālajiem dalībniekiem, kas pārstāv 39 
Eiropas reģiona valstis. ASPHER iepriekšējos 5 gadus aktīvi strādāja pie sabiedrības 
veselības galveno kompetenču izstrādes (European Public Health Core Competencies). Šo 
kompetenču izstrādes mērķi ir: veicināt labāku un vienotāku izpratni par sabiedrības veselību 
un sabiedrības veselības speciālista darbību un funkcijām; sekmēt sapratni starp mācību 
spēkiem un darba devējiem; uzlabot studiju programmu kvalitāti, paaugstināt studiju 
programmu atbilstību darba tirgus prasībām; sekot līdzi jaunākām vajadzībām sabiedrības 
veselībā un savlaicīgi ieviest tās apmācības studiju programmās. Līdzdalība ASPHER 
nodrošina regulāru informācija apmaiņu un pastāvīgu sadarbību starp Eiropas dažādu valsti 
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augstskolām, kurās tiek īstenotas studiju programmas sabiedrības veselībā. Tāpat Sabiedrības 
veselības fakultātes dekānes un atsevišķu docētāju iesaistīšanās Eiropas sabiedrības veselības 
kompetenču izstrādē ļāva no cita skata punkta novērtēt kādas priekšrocības ir RSU īstenotajai 
programmai un kas tajā būtu vēl nākotnē uzlabojams.  

Sadarbību ar citu Eiropas valstu augstskolām ir sekmējusi ne tikai līdzdalība 
ASPHER, bet arī kopēji pētnieciski projekti un savstarpējie universitāšu līgumi. Sena 
sadarbība RSU SVF ir ar Kauņas medicīnas universitātes Sabiedrības veselības fakultāti. Abu 
valstu akadēmiskais personāls ir iesaistīts vairākos kopējos pētnieciskos projektos, kā 
FINBALT, HBSC, traumatisma epidemioloģija, kas devis iespēju maģistrantūras studiju 
programmā studējošiem izmantot salīdzināmos datus savos maģistra darbos. SVF 2010. gadā 
noslēgusi līgumu par studentu apmaiņu ar Debrecenas universitāti, studentu apmaiņas 
projekts paredzēts arī ar Klaipēdas universitāti. Gan pētniecībā, gan akadēmiskā darbā 
Sabiedrības veselības fakultātei ir laba sadarbība ar Kopenhāgenas un Aarhus universitāti 
(Dānijā), Karolinskas institūtu un Karlstates universitāti (Zviedrijā), Tartu universitāti, 
Kuopio un Helsinku universitāti (Somijā). Arī nākotnē tiek plānots veicināt starptautisko 
sadarbību, gan motivējot studējošos un pasniedzējus Erasmus apmaiņas programmai, gan 
iesaistoties starptautiskos pētniecības projektos, gan uzaicinot vieslektorus atsevišķu studiju 
priekšmetu īstenošanā, gan turpinot dalību ASPHER.  

Līdzīgas maģistra studiju programmas sabiedrības veselībā īsteno Kauņas medicīnas 
universitāte (Lietuva) un Debrecenas universitāte (Ungārija). Studiju programmu 
salīdzinājumu sk. 6. tabulā. 

6.tabula 
 

Valsts  Universitāte, 
fakultāte  

Studiju 
programmas 

galvenā 
joma 

Iegūstamais 
grāds   

Studiju 
programmas 

ilgums  

Studiju 
programmas 
apjoms LV 

kredītpunktos 
/ECTS  

Studiju 
veids  

Latvija  Rīgas Stradiņa 
universitāte, 
Sabiedrības 
veselības 
fakultāte  

Sabiedrības 
veselība  

Veselības 
zinātņu 

maģistra grāds 
veselības 
aprūpē  

2 gadi  
(4 semestri)  

80 KP / 120 
ECTS  

pilna laika 
klātiene  

Lietuva  Kauņas 
medicīnas 

universitāte, 
Sabiedrības 
veselības 
fakultāte 

Sabiedrības 
veselība 

Maģistra grāds 
Sabiedrības 

veselībā 

2 gadi 
(4 semestri) 

120 ECTS pilna laika 
klātiene 

Ungārija  Debrecenas 
universitāte, 
Sabiedrības 

veselības skola 

Sabiedrības 
veselība 

Maģistra grāds 
Sabiedrības 

veselībā 

1 gads 
reflektantiem ar 
maģistra grādu 

(2 semestri) 
Vai 

1,5 gadi (3 
semestri) 

reflektantiem ar 
bakalaura grādu 

60 ECTS 
 
 
 

Vai  
90 ECTS 

pilna laika 
klātiene 
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Izvērtējot un salīdzinot studiju programmas satura un organizācijas ziņā, var secināt, ka: 

1) Studiju priekšmetu sadalījums obligātās un izvēles kategorijās ir līdzīgs. Tā, piemēram, kā 
obligātie studiju priekšmeti abu universitāšu maģistrantūras programmās ir epidemioloģija, 
statistika, pētniecības metodoloģija, veselības aprūpes politika un menedžments, veselības 
veicināšana. Kauņas medicīnas universitātes (KMU) maģistra programma piedāvā vairākas 
specializācijas, kā veselības izglītība, vides veselība, bērnu un jauniešu veselība, sabiedrības 
veselības uzturā. Šāda specializācija ir iespējama pietiekoši lielā studentu skaita dēļ un ir 
saistīta ar nodarbinātības iespējām un vajadzībām sabiedrības veselības jomā Lietuvā. 
Paralēli šai programmai tiek piedāvāta arī speciāla programma Sabiedrības veselības 
menedžmentā, kuras absolventi arī iegūst maģistra grādu  sabiedrības veselībā. Šī programma 
vairāk orientēta uz sabiedrības veselības vadību, tādēļ studiju akcenti tiek likti uz veselības 
ekonomiku, politiku. Debrecenas universitāte piedāvā atšķirīgu studiju ilgumu reflektantiem 
ar bakalaura un maģistra grādu. Galvenais programmas mērķis ir līdzīgs ar RSU programmu, 
proti, sagatavot speciālistus, kas spēj novērtēt populācijas veselības stāvokli, monitorēt 
veselības problēmas, plānot, īstenot un novērtēt dažādas intervences programmas. 

2) Studiju programmā iekļautie studiju priekšmeti pēc nosaukumiem nedaudz atšķiras, taču 
pēc satura abās universitātēs ir samērā līdzīgi ar RSU maģistrantūras studiju programmu. Tā 
piemēram, KMU, tiek piedāvāti studiju priekšmeti pielietojamā epidemioloģija, vide un 
veselība, sabiedrības veselība un veselības aprūpe, veselības ētika un likumdošana, veselības 
veicināšanas politika un stratēģija, veselības ekonomika un veselības menedžments. Savukārt 
Debrecenas universitātes obligātie studiju priekšmeti ir biostatistika, epidemioloģija, 
veselības politika, veselības aprūpes menedžments, veselības veicināšana un vides veselība, 
izvēles kursu vidū jāmin tādi, kā epidemioloģisko pētījumu dizains, uz pierādījumiem balstīta 
sabiedrības veselība, sabiedrības veselība attīstītās un jaunattīstības valstīs u.c. 

3) Studentu skaits maģistrantūras studiju programmā KMU svārstās no 19- 28 studentiem. 
Kopš 2004. gada tiek piedāvāta studiju  programma arī angļu valodā. Debrecenas universitātē 
maģistrantūras programmā tiek uzņemti vidēji 20 studējošie. 

4) Maģistra darba izstrādāšanai visās salīdzināmās universitātēs notiek 30 ECTS apjomā. 

5) Absolventi nodarbināti visdažādākās sabiedrības veselības jomās. Daudzi KMU absolventi 
pēdējos gados strādā pašvaldībās, veselības veicināšanas jomā, tāpat samērā liels īpatsvars 
strādā pētniecībā, vides veselībā. Arī Debrecenas universitātes sabiedrības veselības maģistra 
programmas absolventi strādā sabiedrības veselības centros, nodarbojas ar veselības datu 
vākšanu, analīzi, rīcībpolitikas veidošanu. 

 
11. DOKUMENTI, KAS APLIECINA, KA GADĪJUMĀ, JA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 

TIEK LIKVIDĒTA, PIETEICĒJS NODROŠINĀS ATTIECĪGĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS STUDĒJOŠIEM IESPĒJU TURPINĀT IZGLĪTĪBAS IEGUVI CITĀ AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ VAI CITĀ AUGSTSKOLĀ 

 Studiju programmas likvidēšanas gadījumā maģistranti var pabeigt iesāktās 
studijas RSU Rehabilitācijas fakultātē maģistra studiju programmā „Uzturzinātne” vai 

 33



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

Māszinību fakultātē maģistra studiju programmā „Māszinības”, kas ir akadēmiskās maģistra 
programmas un piedāvā iegūt veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē.  

12. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 

12.1. Studiju programmas SVID analīze 

Studiju programmas un tās realizācijas SVID analīze ir parādīta 7. tabulā: 

7.tabula  

Studiju programmas SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 
1. Vienīgā maģistra līmeņa studiju programmas  

sabiedrības veselībā Latvijā. 
2. Ir pieredzējuši un kvalificēti mācību spēki. 
3. Akadēmiskā personāla starptautiska sadarbība, 

atpazīstamība, iesaiste pētniecībā, ekspertu darbs 
Latvijā un ārzemēs. 

4. Konkurētspējīgi absolventi darba tirgū, kā arī 
iespējas atrast darbu nozarē to mazā kopskaita dēļ. 

5. Demokrātiskas attiecības starp docētājiem un 
studējošiem. 

6. Studentu iekļaušanās studējošo pašpārvaldes 
aktivitātēs, SVF domē, līdzdalība pētniecībā, 
starptautiskās apmaiņas programmās. 

7. Laba sadarbība un pēctecības nodrošināšana starp 
SVF realizējamām bakalaura, maģistra un doktora 
līmeņa studiju programmām. 

8. Dalība Eiropas Sabiedrības veselības skolu 
asociācijā nodrošina starptautisku izglītības 
standartu ieviešanu.   

1. Mazs kopējais budžeta vietu skaits.  
2. Relatīvi liels vidējais štata pasniedzēju 

noslogojums profilējošajā katedrā. 
3. Apgrūtināts mācību procesa plānojums  

pieaicināto stundu pasniedzēju dēļ, kas īsteno 
atsevišķus specifiskus studiju priekšmetus. 

4. Sabiedrības veselības studiju virziena plašais 
aptvērums, tā dažādais apakšvirzienu klāsts. 

5. Atšķirīgas priekšzināšanas maģistrantiem, kuri ir 
beiguši bakalaura studijas sabiedrības veselībā no 
maģistrantiem ar citu bakalaura izglītību. 

6. Maģistrantu materiālais nodrošinājums, kura dēļ 
vairākums ir spiesti strādāt papildus studijām.  

 

Iespējas Draudi 
1. Piesaistīt ES fondu līdzekļus akadēmiskā darba un 

infrastruktūras attīstībai. 
2. Piesaistīt vairāk līdzekļu pētniecības projektiem, 

kuru īstenošanā piedalās arī maģistrantūras 
studenti. 

3. Labāko maģistrantu atbalstīšana ar ESF fondu 
piešķirtajām stipendijām.  

4. Iespēja turpināt attīstīt sabiedrības veselības 
akadēmiskās izglītības un prakses sadarbību gan 
pieaicinot vadošos sabiedrības veselības 
speciālistus studiju procesa īstenošanā, gan iesaistot 
SVF domē.  

5. Attīstīt jaunas izglītības formas: e- apmācība, uz 
rezultātu un prasmēm orientēta izglītība. 

6. Iespējas ERASMUS programmas ietvaros īstenot 
starptautisko studentu apmaiņu 

1. Potenciālo studentu skaita samazināšanās 
demogrāfiskās situācijas un ekonomiskās krīzes 
rezultātā. 

2. Sabiedrības veselības institūciju likvidēšana un 
profesijas prestiža un popularitātes iespējama 
tālāka samazināšanās Latvijā. 

3. Iespējamā nelīdzsvarotā valsts politika 
augstākās izglītības finansējuma un budžeta 
vietu sadalē attiecībā pret veselības aprūpes 
jomām. 

4. Neparedzamas reformas augstākajā izglītībā. 
5. Nepietiekams finansējums zinātniskajiem 

projektiem.   
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12.2. Priekšlikumi studiju programmas attīstībai un kvalitātes uzlabošanai 

• Jāturpina pilnveidot programmu atbilstīgi Eiropas Sabiedrības veselības skolu 
asociācijas izstrādātajiem ieteikumiem par studijās iegūstamajām galvenajām 
kompetencēm (European Public Health Core Competencies). 

• Turpināt darbu pie jau uzsāktā studiju priekšmetu materiālu ievietošanas e-apmācības 
platformā, kas uzlabotu gan pašmācības procesu, gan paškontroli, kā arī 
komunikāciju ar studiju priekšmeta vadītāju. 

• Lai sekmētu uz rezultātu orientētu apmācību, pilnveidot un dažādot interaktīvās 
apmācības metodes, kas stimulē gan studējošo analītisko domāšanu, zināšanu sintēzi 
un dažādu sabiedrības veselību raksturojošu datu, politisku lēmumu un rīcības 
stratēģiju izvērtēšanu. 

• Mainīgās veselības aprūpes sistēmas dēļ, piedāvāt studējošiem daudzveidīgu izvēles 
studiju priekšmetu klāstu, kas sekmētu studentu labāku iekļaušanos darba tirgū. Tāpat 
turpināt sadarbību ar potenciāliem darba devējiem, lai elastīgi studiju priekšmetu 
programmās akcentētu tos jautājumus, kas veselības aprūpes sistēmā Latvijā kļuvuši 
par prioritāriem.  

• Nepietiekošā valsts finansējuma dēļ turpināt Eiropas fondu līdzekļu piesaisti gan 
studiju procesa materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, gan pētnieciskā darba 
veikšanai.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes dekāna v.i.               A. Villeruša 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010.gada 14.jūnijs  
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PIELIKUMI 

 
 

1. pielikums Akreditācijas komisijas lēmums par studiju programmas akreditāciju (kopija)  
2.pielikums Studiju rezultātu saistība ar cikla deskriptoriem (tabula)  
3.pielikums Studiju programmas pārskats, tās īstenošanas plānojums un atbildīgais 

akadēmiskais personāls (tabula) 
 

4.pielikums Ar studiju programmu saistīto dokumentu saraksts, to atrašanās vietas un 
saņemšanas iespējas (tabula) 

 

5.pielikums 2009./2010.akadēmiskā gada Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 
programmas „Sabiedrības veselība” studentu maģistra darbu tēmas, to 
zinātniskie vadītāji (tabula)  

 

6. pielikums Darba devēju aptaujas anketa  
7. pielikums RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas studentu 

aptaujas anketa 
 

8. pielikums Akadēmiskā personāla saraksts (tabula)   
9. pielikums  Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” 

pašnovērtējumi par:  
2008./2009. mācību gadu;  
2007./2008. mācību gadu; 
2006./2007. mācību gadu;  
2005./2006. mācību gadu;  
2004./2005. mācību gadu;  
2003./2004. mācību gadu. 
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1.pielikums  
 
 
 
 

Studiju programmas akreditācijas komisijas slēdziens (skat. nākamās 2 lpp.) 
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2.pielikums 
 

Saistība starp studiju programmas rezultātiem un cikla deskriptoriem 
 

Rezultāts  Maģistrs (EKI 7.līmenis)  

1. Spēj parādīt padziļinātas 
un paplašinātas zināšanas 
un izpratni par sabiedrības 
veselībā risināmo 
jautājumu daudzfaktoru 
izcelsmi un multisektorālo 
risinājumu veidu, kas ir 
nozares pētniecības un 
profesionālās darbības 
pamatkodols. 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

 
 
 
2. Ir apguvis sabiedrības 
veselībā izmantotās 
teorijas un izprot to 
pielietojumu pētniecībā un 
praksē. 
 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai 
profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

3. Ir padziļināti apguvis 
zinātniski pētnieciskā 
darba metodoloģijas 
teorētiskās nostādnes.  
 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem ar 

Komunikācija 

 40



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

speciālistiem. 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt inovācijas attiecīgajā akadēmiskajā 
disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 

4. Spēj identificēt un 
pamatot izpētei 
nepieciešamos sabiedrības 
veselības aspektus, 
izvēlēties atbilstošas 
pētnieciskas pieejas, iegūt 
un analizēt datus. Spēj 
veikt patstāvīgu pētniecisko 
darbību, izpildot visus 
pētījuma posmus.  
 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas. 

Vispārējās 
prasmes 

5. Spēj patstāvīgi izvēlēties 
un pielietot praksē 
piemērotāko metodoloģiju 
un risinājumu veidu 
kompleksu sabiedrības 
veselības problēmu 
novēršanai. 
 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai, tajā skaitā darbojoties 
dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu profesionālās darbības metožu attīstībā; 
demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības 
iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 
akadēmiskajā disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 

 
 
6. Ir ieguvis izpratni par 
slimību izplatību 
populācijā un to cēloņiem 
un spēj modelēt 
sabiedrības veselības 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 
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notikumu un stāvokļu 
cēloņsakarības. 
 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; dot ieguldījumu jaunu zināšanu 
radīšanā; pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā. 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

7. Spēj pieņemt uz 
pierādījumiem balstītus 
lēmumus un izprot to 
nepieciešamību 
sabiedrības veselības 
zinātnē un praksē, nosakot 
tālākās rīcības mērķus, 
pamatojot priekšlikumu 
formulēšanu 
likumdošanai, 
strukturālām un 
organizatoriska rakstura 
izmaiņām. 
 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 
akadēmiskajā disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 

8. Spēj pamatot, 
argumentēt un aizstāvēt 
savu viedokli, iesaistīties 
debatēs, kā arī strādāt 
grupā kolektīva risinājuma 
izstrādāšanā, ievērojot un 
skaidrojot profesionālās 
darbības ētiskos aspektus.  
 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 
akadēmiskajā disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 
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9. Spēj apgūt jaunas 
zināšanas un sekot līdzi 
sabiedrības veselības 
nozares attīstībai pēc 
studiju beigām un radoši 
tās pielietot pētniecībā un 
praksē.  
 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 
akadēmiskajā disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 

10. Spēj darboties lokālos 
un starptautiskos 
zinātniskos projektos 
sabiedrības veselības jomā, 
kā arī vadīt zinātniskus 
projektus.  
 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 
akadēmiskajā disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 

11. Maģistra darba 
ietvaros demonstrē spēju 
formulēt un analizēt 
sabiedrības veselībā 
aktuālas problēmas, veikt 
zinātniskās literatūras 
apkopojumu, izstrādāt 
konceptuālo modeli, 
izvēlēties piemērotāko 
veidu problēmas 
risināšanai nepieciešamo 
datu ieguvei, veikt datu 
apstrādi, apkopot iegūto 
informāciju, analizēt to, 
sniegt savu novērtējumu 
un prezentēt rezultātus 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas aspektiem 

Komunikācija 
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akadēmiskā teksta formā.  
 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas, veikt inovācijas attiecīgajā akadēmiskajā 
disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 
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3. pielikums  
 
Augstākās izglītības programmas visu studiju priekšmetu saraksts, norādot to apjomu, īstenošanas plānojumu un atbildīgo akadēmisko personālu 

(tabula)  
 

Nr. 
p.k. 

Studiju 
priekšmets 

Kategorija  
(obligāts / 
izvēles) 

Apjoms 
Latvijas 
kredīt- 

punktos 
(KP) 

Īstenošanas plānojums  

Atbildīgais akadēmiskais 
personāls  

I studiju gads 
 

II studiju gads 

 
1.sem. 
KP/gala 

pārbaudījuma 
forma 

 
2.sem. 
KP/gala 

pārbaudījuma 
forma 

3.sem. 
KP/gala 

pārbaudījuma 
forma 

4.sem. 
KP/pārbaudījuma 

forma 
1. Pētniecības 

metodoloģija 
Obl.* 8 8/E* -   asoc.prof. Anita Villeruša, lekt. 

Inese Gobiņa 

2. Sabiedrības 
veselības teorija  

Obl. 6 6/E -   asoc.prof. Anita Villeruša, lekt. 
Inese Gobiņa, lekt. Inese Stars 

3. Epidemioloģija II   Obl. 8 4 4/E   prof. Ģirts Briģis, doc. Ieva 
Strēle  

4. Kvalitatīvās 
pētniecības 
metodes  

Obl. 6 - 6/E   lekt. Inese Stars, doc. Taņa Lāce 

5. Statistika II  Obl. 8 - 8/E   prof. U. Teibe,doc. I.Strēle, doc. 
I. Kalniņš   

6. Epidemioloģija I Izv.* 2 2/E -   doc. I.Strēle, I.Gobiņa, A. 
Karnīte 

7. Veselības 
pedagoģija  

Izv.  2 2/E -   prof. I.M. Rubana 

8. Statistika I  Izv.  2 - 2/E   prof. U.Teibe, doc. I. Kalniņš  
9. Veselības aprūpes 

politika un 
Izv.  2 - 2/E   prof. Ģ. Briģis, asoc.prof. Dz. 

Mozgis 
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ekonomika  
10. Veselības aprūpes 

menedžments 
Obl. 4   4/E - asoc.prof. Dz. Mozgis, lekt. M. 

Kakse  

11. Veselības 
veicināšanas 
politika un prakse   

Obl.  4   4/E - St.pasniedz. I.Zīriņa, asoc.prof. 
A. Villeruša,  
st.pasniedz. I. Pudule, lekt. 
I.Gobiņa 

12. Profesionālā ētika Izv. 2   2/E - prof. V.Sīle 
13. Vides kvalitātes 

modelēšana 
Izv. 2   2/E - prof. M.Eglīte, doc. M.Ā.Baķe,  

asist. I.Vanadziņš, lekt. Ž. 
Martinsone, lekt. I. Mārtiņsone  

14. Vide, arodveselība 
un darba medicīna  

Izv. 2   2/E - prof. M.Eglīte, doc. M.Ā.Baķe, 
asist. I.Vanadziņš 

15. Psihosociālās 
problēmas 
darbavietā 

Izv. 2   2/E - St.pasniedz. B.Purvlīce  

16. Etiķete un sevis 
prezentācija 

Izv. 2   2/E - Doc. I.Upeniece  

17. Ārkārtējo 
epidemioloģisko 
situāciju 
pārvaldīšana  

Izv. 2   2/E - St.pasniedz. J.Perevoščikovs, 
st.pasniedz.  A.Brila, st.pasniedz.  
I. Lucenko   

18. Projektu vadība  Izv. 2   2/E - St.pasniedz. I. Burkevica  
19. Reģistru 

izmantošana 
pētniecībā 

Izv. 2   2/E - Doc. I. Strēle 

20. Medicīnas tiesības  Izv. 2   2/E - St.pasniedz. R.Muciņš, prof. O. 
Joksts 

21. Komunikācija un 
sabiedriskās 
attiecības  

Izv. 2   2/E - Lekt. A.Rožukalne  
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22. Maģistra darbs  Obl.  20   - 20/Aizst.* RSU akadēmisko struktūrvienību 
docētāji (ar doktora zinātnisko 
grādu)  

 
*Obl.- obligāts studiju priekšmets 
* Izv. – obligātās izvēles studiju priekšmets  
* E - eksāmens  
* Aizst.- maģistra darba aizstāvēšana  
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4.pielikums  
 

Ar studiju programmu saistīto dokumentu un informācijas saraksts, to atrašanās vietas 
un saņemšanas iespējas 

 
Dokumenta / informācijas 

nosaukums 
Atrašanās vieta Saņemšanas iespējas 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības 
vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 

RSU Personāla nodaļa;  
RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes dekanāts 

Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1007 
+371 67409208 

Daina.Care@rsu.lv  
Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 

+371 67338310 
SVF@rsu.lv 

Anita.Villerusa@rsu.lv 
Inese.Stars@rsu.lv    

Studiju programmas plāni (Veidlapa D – 1 
(2)) 

RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanāts;  

RSU Mācību departaments 

Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 
+371 67338310 

SVF@rsu.lv 
Anita.Villerusa@rsu.lv 

Inese.Stars@rsu.lv    
Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1010 

+371 76409217 
md@rsu.lv  

Studiju ceļveži RSU mājas lapa  
RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes dekanāts  

www.rsu.lv (Fakultātes – Sabiedrības 
veselības fakultāte – Studiju priekšmeta 

ceļveži)  
Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 

+371 67338310 
SVF@rsu.lv 

Anita.Villerusa@rsu.lv 
Inese.Stars@rsu.lv    

Studiju priekšmetu programmas apraksts 
(Veidlapa M-3 (4)) 

RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanāts  

Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 
+371 67338310 

SVF@rsu.lv 
Anita.Villerusa@rsu.lv 

Inese.Stars@rsu.lv    
Studiju priekšmetu programma (Veidlapa M-4 

(4)) 
RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes dekanāts  
Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 

+371 67338310 
SVF@rsu.lv 

Anita.Villerusa@rsu.lv 
Inese.Stars@rsu.lv    

Par augstākās izglītības programmas apgūšanu 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 

(aizpildīts) 

RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanāts  

Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 
+371 67338310 

SVF@rsu.lv 
Anita.Villerusa@rsu.lv 

Inese.Stars@rsu.lv    
Reakreditācijas periodā izstrādāto un 

aizstāvēto maģistra darbu tēmas un to autori 
RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes dekanāts  
Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 

+371 67338310 
SVF@rsu.lv 

Anita.Villerusa@rsu.lv 
Inese.Stars@rsu.lv    
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Metodiskie norādījumi maģistra darba 
izstrādei un aizstāvēšanai RSU Sabiedrības 

veselības fakultātē  

RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanāts  

Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 
+371 67338310 

SVF@rsu.lv 
Anita.Villerusa@rsu.lv 

Inese.Stars@rsu.lv    
Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja 

augstākās izglītības programma tiek likvidēta, 
pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās 

izglītības programmas studējošiem iespēju 
turpināt izglītības ieguvi citā augstākās 

izglītības programmā vai citā augstskolā 

RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanāts  

Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 
+371 67338310 

SVF@rsu.lv 
Anita.Villerusa@rsu.lv 

Inese.Stars@rsu.lv    
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5. pielikums 
 

2009./2010.akadēmiskā gada Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 
programmas „Sabiedrības veselība” studentu maģistra darbu tēmas, to zinātniskie 

vadītāji 
 

 
Studenta vārds, uzvārds 

 

 
Maģistra darba tēma 

 

 
Maģistra darba vadītājs 

Ineta Meldere Grūtniecību raksturojošo faktoru sakarības ar zīdaiņu 
no iedzimtām anomālijām mirstību 

Asociētā profesore Anita 
Villeruša 

Uldis Ārmanis Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu 
izmantošana 2008.gadā saistībā ar veselības stāvokļa 
pašvērtējumu  

Profesors Ģirts Briģis  

Dzintra Pētersone  Psihosociālie darba vides faktori ieslodzījuma vietā 
un to saistība ar cietuma darbinieku subjektīvo 
veselības novērtējumu  

Profesore Maija Eglīte  

Daiga Grīnberga  Likumdošanas ietekme uz pasīvās smēķēšanas 
izplatību saistībā ar sociālekonomiskajiem faktoriem 
Latvijā 

Docente Ieva Strēle  

Aija Bukova-Žideļūna  Latvijas iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības 
paradumu maiņa un to ietekmējošie faktori   

Asociētā profesore Anita 
Villeruša  

Lauris Mellēns Latvijas iedzīvotāju veselības pašvērtējuma, sociāli 
ekonomiskā stāvokļa un demogrāfisko faktoru 
ietekme uz medikamentu lietošanu  

Profesors Ģirts Briģis   

Daiga Dille  Noturīgie organiskie savienojumi un kadmijs augu un 
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos Latvijā, to 
iespējamais apdraudējums cilvēku veselībai 

Docente Mārīte Ārija Baķe  

Liene Golosujeva  Sociālekonomisko faktoru saistība ar cukura diabēta 
pacientu dzīvildzi   

Docente Ieva Strēle  

Ieva Oliņa Ar akūtu koronāro sindromu hospitalizēto pacientu 
mirstība un to ietekmējošie faktori Latvijā  

Docente Ieva Strēle  
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6.pielikums  
 
 

Darba devēju vērtējums par RSU Sabiedrības veselības fakultātes bakalaura un 
maģistra studiju programmas absolventiem 

 
 

1. Cik RSU Sabiedrības veselības fakultātes absolventu ir strādājuši vai joprojām strādā 
pie Jums?  

 
 
 

 
2. Kā Jūs vērtētu absolventu teorētisko sagatavotību darbam, darba pienākumu 

veikšanai? 
 

 
 

 
3. Kā Jūs vērtētu absolventu praktisko sagatavotību un praktiskās iemaņas darba 

sekmīgai izpildei? 
 

 
 

 
4. Kā Jūs raksturotu citas ar darba veikšanu saistītas kvalitātes absolventiem, piemēram, 

iniciatīvu, inovatīvu domāšanu; patstāvību, spēju risināt problēmas u.tml.?  
 
 
 

 
5. Vai ir jūtama atšķirība starp bakalaura studiju programmas un maģistra studiju 

programmas absolventu darba kvalitāti? (vai studijas maģistra studiju programmā ir 
izmainījušas darbinieka darba kvalitāti, zināšanas, prasmes, analītiskās spējas u.tml.)  

 
 
 
 

6. Vai, Jūsuprāt, šādi speciālisti – sabiedrības veselības speciālisti - ir nepieciešami 
Latvijas darba tirgum?   
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7. pielikums 

RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas studentu aptaujas 
anketa 

 
Cienījamais student, 
 
Šīs aptaujas mērķis ir iegūt Jūsu vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes maģistra studiju programmas organizāciju, studiju procesa gaitu, kā arī 
izpildījuma kvalitāti un sniegto zināšanu praktisko noderību. 

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju 
programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā.  

Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem, sniedzot savu viedokli un vērtējumus!  
 
1.Kādi motīvi noteica Jūsu izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra 
studiju programmā (var izvēlēties vairākus atbilžu variantus)?  

 
1. Redzesloka paplašināšana kopumā, jaunu zināšanu iegūšana   
2. Padziļināta zinātniskā interese par sabiedrības veselību un epidemioloģiju 
3. Vēlme attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru  
4. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā prestiža lieta 
5. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā nepieciešamība  
6. Cits variants ........................................................................................................ 

..................................................................................................................... 
 

2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 
 

1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
3. Vai Jūs apmierina studiju procesa organizācija kopumā?  
 

1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
 
4. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši patīk?   
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5. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši nepatīk / 
traucē?  
 
 
 
 
 
6. Jūsu komentāri un ieteikumi Sabiedrības veselības maģistra studiju programmas 
pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai...   

 
 
 
 
 
 
7. Vai Jūsu pašreizējais ieņemamais amats un veicamie darba pienākumi ir saistīti ar 
sabiedrības veselību? 
 

1. Jā 
2. Daļēji 
3. Nē 
4. Nestrādāju vispār  

 
 
8. Vai Jūs rekomendētu saviem draugiem un citiem interesentiem studēt Sabiedrības 
veselības maģistra studiju programmā? 

 
1. Jā 
2. Nē  
3. Grūti pateikt  

 

Paldies! 
 

Un veiksmi tālākās studijās Sabiedrības veselības fakultātē
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8. pielikums 
Akadēmiskā personāla saraksts 

 
 Uzvārds, Vārds  Amats  Izglītība  Akadēmiskais vai 

zinātniskais grāds 
Ievēlēts vai 

uz laiku 
pieņemts 

darbā 

Pasniedzamie studiju 
kursi 

1. Baķe Mārīte Ārija  Docente  Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Vide, arodveselība un 
darba medicīna  
Vides kvalitātes 
modelēšana 

2. Briģis Ģirts  Profesors  Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Epidemioloģija II 
Veselības aprūpes 
politika un ekonomika 

3. Brila Anita  Stundu 
pasniedzējs  

Augstākā   Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Uz laiku Ārkārtas 
epidemioloģisko 
situāciju pārvaldīšana 

4. Burkevica Ilze   Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā  Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
projektu vadībā 

Uz laiku Projektu vadība 

5. Eglīte Maija  Profesore  Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Vide, arodveselība un 
darba medicīna  
Vides kvalitātes 
modelēšana  

6. Gobiņa Inese  Lektore  Augstākā Veselības zinātņu 
maģistra grāds 
veselības aprūpē 

Iev.  Pētniecības 
metodoloģija 
Sabiedrības veselības 
teorija 
Epidemioloģija I 
Veselības veicināšanas 
politika un prakse 

7. Joksts Osvalds  Profesors Augstākā  Tiesību habilitētā 
doktora 
zinātniskais grāds 

Iev.  Medicīnas tiesības 

8. Kakse Māra  Lektore  Augstākā  Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
ekonomikā  

Iev.  Veselības aprūpes 
politika un ekonomika 

9. Kalniņš Imants  Docents  Augstākā  Fizikas doktora 
zinātniskais grāds 

Iev.  Statistika I 
Statistika II 

10. Karnīte Anda  Lektores 
v.i. 

Augstākā Veselības zinātņu 
maģistra grāds 
veselības aprūpē 

Iev.  Epidemioloģija I 

11. Lāce Taņa  Docente  Augstākā  Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
socioloģijā 

Iev.  Kvalitatīvās pētniecības 
metodes 

12. Lucenko Irina  Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā  Ārsta grāds Uz laiku Ārkārtas 
epidemioloģisko 
situāciju pārvaldīšana  

13. Mozgis Dzintars  Asociētais 
profesors  

Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Veselības aprūpes 
menedžments 
Veselības aprūpes 
politika un ekonomika 

14. Muciņš Rinalds  Stundu Augstākā  Maģistra grāds Uz laiku Medicīnas tiesības 
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pasniedzējs 
15. Perevoščikovs 

Jurijs  
Stundu 
pasniedzējs 

Augstākā  Ārsta grāds Uz laiku Ārkārtas 
epidemioloģisko 
situāciju pārvaldīšana 

16. Purvlīce Baiba  Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā  Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
psiholoģijā 

Uz laiku Psihosociālās problēmas 
darba vietā  

17. Rožukalne Anda  Lektore  Augstākā  Sociālo zinātņu 
doktora grāds 
socioloģijā  

Iev.  Komunikācija un 
sabiedriskās attiecības  

18. Rubana Inta Māra  Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā   Doktora grāds  Uz laiku Veselības pedagoģija  

19. Pudule Iveta  Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā  Ārsta grāds 
Maģistra grāds 
veselības 
veicināšanā 

Uz laiku Veselības veicināšanas 
politika un prakse 

20. Sīle Vija  Profesore  Augstākā  Filozofijas doktora 
zinātniskais grāds  

Iev.  Profesionālā ētika 

21. Stars Inese  Lektore  Augstākā Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
socioloģijā  

Iev.  Sabiedrības veselības 
teorija 
Kvalitatīvās pētniecības 
metodes 

22. Strēle Ieva  Docente Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Epidemioloģija I 
Epidemioloģija II 
Reģistru izmantošana 
pētniecībā 

23. Teibe Uldis  Profesors Augstākā Fizikas doktora 
zinātniskais grāds  

Iev.  Statistika I 
Statistika II  

24. Upeniece Irēna  Docente  Augstākā  Doktora grāds  Iev.  Etiķete un sevis 
prezentācija  

25. Vanadziņš Ivars  Asistents  Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Vide, arodveselība un 
darba medicīna  
Vides kvalitātes 
modelēšana 

26. Villeruša Anita  Asociētā 
profesore 

Augstākā Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Pētniecības 
metodoloģija 
Sabiedrības veselības 
teorija 
Veselības veicināšanas 
politika un prakse 

27. Zīriņa Ineta Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā  Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
sabiedrības vadībā 

Uz laiku Veselības veicināšanas 
politika un prakse 
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9.pielikums 
 

 
 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” pašnovērtējumi 
par: 

 
 

• 2008./2009. mācību gadu;  
• 2007./2008. mācību gadu; 
• 2006./2007. mācību gadu;  
• 2005./2006. mācību gadu;  
• 2004./2005. mācību gadu;  
• 2003./2004. mācību gadu. 
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SATURA RĀDĪTĀJS 

 
 
1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi  3.lpp. 
2. Studiju programmas organizācija  3.lpp. 
3. Vērtēšanas sistēma  4.lpp. 
4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 6.lpp. 
5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums  7.lpp. 
6. Studējošo raksturojums  9.lpp. 
   6.1. studējošo skaits programmā, 1.studiju gadā imatrikulēto skaits, absolventu 
skaits 9.lpp. 

   6.2. Studējošo aptaujas un to analīze 9.lpp. 
   6.3. Absolventu aptaujas un to analīze 10.lpp. 
   6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 13.lpp. 
7. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums  13.lpp. 
    7.1. Akadēmiskā personāla skaits 13.lpp. 
    7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai   13.lpp. 

    7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika 14.lpp. 

8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 16.lpp. 
9. Ārējie sakari 17.lpp. 
  
  
 
 
Pielikumi 
  

  

1. pielikums 2008./2009. akadēmiskā gada SVF maģistra studiju programmas 
II studiju gada studentu maģistra darbu tēmas un to zinātniskie 
vadītāji. 

 

2. pielikums Darba devēju aptaujas anketa   
3. pielikums RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 

programmas studentu aptaujas anketa 
 

4. pielikums 2008./2009.gada RSU absolventu aptaujas anketa    
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STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

 
Zinātnes un medicīnas progress mūsdienās ir sekmējis arī sabiedrības veselības jomas 
pārmaiņas un attīstību. Šobrīd pasaulē ir uzkrātas gan zināšanas, gan pieredze mērķtiecīgas 
un efektīvas slimību profilakses un iedzīvotāju veselības veicināšanas darba īstenošanai. 
Globāli veselībai aizvien lielāka vieta tiek ierādīta politiskajā dienaskārtībā un tā tiek 
uzskatīta par centrālo faktoru ekonomikas izaugsmē. Īpaši situācijā, kad daudzviet pasaulē 
nevienlīdzība veselībā un veselības aprūpē pieaug. Lai nākotnē tiktu galā ar visām  
globalizācijas radītām veselības problēmām sabiedrības veselības speciālistiem ir jābūt 
gataviem uzņemt visus izaicinājumus, izprast problēmu rašanās cēloņus un zināt risinājumus. 
Uz pierādījumiem balstīta sabiedrības veselība ir galvenais šīs nozares stūrakmens, kas prasa 
no speciālista attīstīt iemaņas savākt un apkopot veselību un tās aprūpi raksturojošo  
informāciju, pieņemt lēmumus, veidot politiku un strādāt komandā, lai kompleksi risinātu  
problēmas dažādos līmeņos no indivīda līdz sabiedrībai.  

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

Studiju programmas mērķi:  
 

1. Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu sabiedrības veselības zinātņu 
jomās ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām un spēju veiksmīgi darboties 
sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā, novērtēt dinamiskās 
izmaiņas, saskaņot starpsektoru sadarbību un veidot uz dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu virzītu veselības aprūpes sistēmu. 

2. Sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās disciplīnas attīstību Latvijā, 
veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības veselības speciālistu 
sagatavošanu.  

 
Studiju programmas uzdevumi:  
 

1. Sniegt topošiem maģistrantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās 
zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā. 

2. Nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā, 
dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. 

3. Sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 
prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā. 

4. Īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un Pasaules sabiedrības 
veselības nozares attīstības tendencēm. 

5. Palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 
projektu izstrādē un īstenošanā. 

6. Sekmēt maģistra studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 
konkurētspēju gan Latvijas, gan arī Eiropas darba tirgū.  

 
2. Studiju programmas organizācija 

 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programma 

„Sabiedrības veselība” ir pilna laika klātienes studiju programma. Tās realizācija notiek 4 
semestros jeb 2 akadēmiskajos gados. Studiju programmu veido obligātās un obligātās 
izvēles studiju priekšmeti un maģistra darbs. 
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Maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir veidota saskaņā ar LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, jo tā 
paredz:  

1. Padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu un attīstīšanu 
sabiedrības veselības zinātnē. 

2. Studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 

Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 kredītpunktus 
sastāda maģistra darbs.  

1. tabula 
 

Studiju gads Apgūstamie studiju priekšmeti, to jomas 
I studiju gads  A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti, kuru mērķis ir 

teorētisko un praktisko zināšanu sniegšana pētniecībai sabiedrības 
veselības nozarē: sabiedrības veselības teorija; epidemioloģija (II) 
līmenis); pētniecības metodoloģija; kvalitatīvās pētniecības metodes; 
statistika ( II ). 

 B (obligātās izvēles) studiju priekšmeti: veselības pedagoģija,  
epidemioloģija(I), statistika (I).  

II studiju gads   A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti: veselības aprūpes 
menedžments; veselības veicināšanas politika un prakse. 

 B (obligātās izvēles) kategorijas studiju priekšmeti, kuri ir paredzēti 
padziļinātu zināšanu iegūšanai dažādās aktuālās sabiedrības 
veselības jomās: medicīnas tiesības; profesionālā ētika, vides un 
darba veselība, komunikācija un sabiedriskās attiecības, 
psihosociālās problēmas darba vieta; ārkārtas epidemioloģisko 
situāciju uzraudzība, projektu vadība, u.c.  

 Tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs. Maģistra darbs ir 
pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē vai kādā no tās 
apakšnozarēm, kurā topošais maģistrants parāda savas spējas 
zinātniskajā pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus 
secinājumus.  

 
Visa studiju programmas norise ir organizēta atbilstoši padziļinātu un specifisku zināšanu 

apguves vajadzībām sabiedrības veselības zinātnē un praksē.  
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām”.  

 
Vērtējot studiju programmas studentu sasniegumus, tiek ievēroti sekojoši principi: 
 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība, t.i., studentiem, uzsākot studiju 

priekšmeta apguvi, ir pieejama informācija par to prasību kopumu, kas ir 
nepieciešams pozitīvai izglītības sasniegumu novērtēšanai;  

2. Vērtējuma obligātuma princips – studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu par programmas satura apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala 
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pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., 
vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles);  

 
Studiju vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 

ballu sistēmā (sk. 2. tabulu). Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  
 

2.tabula 
 

Eksāmena un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas 10 ballu skala  
 

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) 

negatīvs vērtējums 2 (ļoti vāji) 
1 (ļoti, ļoti vāji) 

 
Pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas un nosaka studiju priekšmeta 

vadītājs. Eksāmenu prasības apstiprina atbilstošās katedras vadītājs. Galīgajā vērtējumā par 
studiju priekšmeta apguvi var ietvert studenta darba novērtējumu visa studiju priekšmeta 
apguves laikā, piemēram: 

 
 līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās, 
 kontroldarbu rezultāti, 
 patstāvīgo mājas darbu rezultāti,  
 patstāvīgo darbu (grupas un individuālo) aizstāvēšana, 
 ieskaites vai eksāmena vērtējums. 

 
Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: uzdevums, referāts, problēmas izpēte, 

situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta analīze, faktu materiālu apkopojums un 
izvērtējums u.c. 
.  
Students ir sekmīgi apguvis studiju priekšmetu, ja: 
 

 nodarbību un semināru apmeklētība ir 100%; 
 aktīvi uzstājies semināros; 
 savlaicīgi iesniedzis visus mājas darbus; 
 pārbaudes darbi un gala pārbaudījums vērtēts vismaz ar atzīmi „gandrīz labi” (4 

balles) 
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Studiju programmas beigās students raksta maģistra darbu. Tas ir individuāls pētniecisks 
darbs, kurš tiek sagatavots un prezentēts atbilstīgi RSU Nolikumam Par maģistra darba 
izstrādāšanu un aizstāvēšanu.  

 
4. Studijas programmas praktiskā īstenošana 

 
Maģistra studiju programma ir paredzēta pilna laika klātienes studentiem, un tiek 

realizēta 2 akadēmiskos gados jeb 4 semestros. Studiju gadu veido divi semestri un ziemas 
un pavasara sesija.  

 

 
Studiju programmas pamatdaļas 

 

3.tabula

Studiju priekšmeti Apjoms 
kredītpunktos 

ECTS 
kredītpunkti  

Obligātie studiju priekšmeti (A kategorija) 44 66 
Obligātā izvēles studiju priekšmeti 
(B kategorija)  

16 (no 26) 24 (no 36) 

Maģistra darbs 20 30 
KOPĀ:  80 120 

 
Darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  

 
 Interaktīvas lekcijas, kuru mērķis ir iesaistīt studentus aktīvā mācību vielas apguvē 

un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu identifikācijā, 
problēmsituāciju analīzē un risinājumu piedāvāšanā, diskutēt par sabiedrības 
veselības kā zinātnes attīstības perspektīvām, pētnieciskajām iespējām, pētniecību 
pamatojošo teorētiskām zināšanām.   

 
 Nodarbības un semināri. Semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju priekšmeta 

mācību materiāls, pārrunātas sarežģītākās priekšmeta tēmas un trenētas praktiskās 
iemaņas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas semināros, piemēram, 
pētniecības projekta izveidošanā, prezentācijas prasmju treniņā, dažādu sabiedrības 
veselības gadījumu praktiskā analīzē, kur teorētiskās zināšanas ir jāpielieto praksē, 
piemēram, Pētniecības metodoloģijā, Epidemioloģijā, Statistikā, Medicīnas tiesībās, 
Projektu vadībā un citos studiju priekšmetos. Studentiem mācību laikā notiek arī 
praktiskās nodarbības ar vairāk statistiskajām datu apstrādes programmām: SPSS, 
STATISTIKA, EPI-INFO u.c., kuru laikā studenti apgūst padziļinātas datu apstrādes 
un analīzes prasmes.  

 
 Studentu patstāvīgais darbs, kura mērķis ir sagatavot studentu patstāvīgai 

zinātniskās pētniecības darbībai. Tādēļ maģistra programmas studiju process paredz 
studenta individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, 
eseju, pētniecības projektu, kursa darbu sagatavošanu un prezentāciju.  

 
 Maģistra darbs, kas ir studiju noslēguma darbs, kura sekmīgs novērtējums apliecina, 

ka maģistrants ir apguvis pētniecības metodoloģiju sabiedrības veselībā, izprot 
teorijas un prakses sasaisti, ir spējīgs īstenot pētniecības darbu, novērtēt tā ticamību 
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un validitāti, interpretēt iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus un ieteikt 
priekšlikumus. 

 
Pielietoto mācību metožu mērķis ir pilnveidot maģistrantu spēju kritiski analizēt 

sabiedrības veselības situācijas un atklāt problēmas, pieņemt lēmumu problēmu atrisināšanai, 
pielietojot teorētiskās zināšanas, loģiski prognozējot situāciju attīstību nākotnē, attīstīt 
saskarsmes spējas, veicināt līdera un vadītāja prasmes, spēju strādāt individuāli un grupā, 
pielietot zināšanas praksē. 
 

2008./2009. akadēmiskajā gadā maģistra darbus aizstāvēja vienpadsmit (11) 
Sabiedrības veselības fakultātes Maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” otrā 
studiju gada studenti (maģistra darbu tēmas sk.1.pielikumā).  

 
Maģistra darba novērtēšanas rezultāti: 

 
Vērtējums „izcili” (10 balles) – 1 studente 
Vērtējums “teicami” ( 9 balles) – 3 studentes  
Vērtējums “ļoti labi” (8 balles) – 4 studentes  
Vērtējums “labi” ( 7 balles) – 1 studente  
Vērtējums “gandrīz labi “ (6 balles) – 1 studente  
Vērtējums “gandrīz viduvēji” (4 balles) – 1 studente  

 
Izpildot visas studiju programmas prasības un sekmīgi aizstāvot maģistra darbu students  

iegūst veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē.  
 

Veiktās izmaiņas studiju programmā 2008./2009.akadēmiskajā gadā.  
 

2008./ 2009. akadēmiskajā gadā maģistra studiju programmas sabiedrības veselībā tika 
ieviests jauns B kategorijas (obligātās izvēles) studiju priekšmets “Projektu vadība” (B, 2 KP 
(3 ECTS), II studiju gads, 3 semestris, vadītāja – st. pasniedzēja Ilze Burkevica). 

5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums  

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir izstrādāta 
atbilstoši Latvijas Republikas kabineta noteikumiem „Noteikumi par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu”. Studiju programmas organizācija un nodrošinājums atbilst izvirzīto 
mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 

Laikā no 2009.gada jūlija līdz septembrim, tika organizēta darba devēju aptauja. 
Aptaujas veikšanai tika uzrunāti tie darba devēji, pie kuriem ir strādājuši vai joprojām strādā 
Sabiedrības veselības fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi. 
Aptaujas dalībniekiem tika jautāts par absolventu, kuri strādā viņu pārstāvētajās iestādēs, 
teorētisko un praktisko sagatavotību pienākumu veikšanai, analītiskām prasmēm un izrādīto 
iniciatīvu, patstāvīgumu darbā, kā arī nepieciešamiem uzlabojumiem un pilnveidojumiem 
studiju programmā. Aptaujā tika jautāts arī par sabiedrības veselības speciālista kā profesijas 
situāciju pašreizējā darba tirgū. (aptaujas anketu sk. 2.pielikumā) 
Kopā tika aptaujāti 9 darba devēji (iestāžu direktora vietnieki, nodaļu vadītāji, nodaļu 
vadītāju vietnieki, vadošie pētnieki), kuru tiešā pakļautībā ir strādājuši vai strādā SVF 
bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi.   
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Aptaujas rezultātā tika iegūtas sekojošas atziņas: 
 

 Vērtējums par absolventu teorētisko sagatavotību darbam, darba pienākumu 
veikšanai. 

 
Kopumā darba devēji uzskata, ka absolventu teorētiskā sagatavotība darba pienākumu 

veikšanai ir laba un darba prasībām atbilstoša. Vairāki respondenti atzīmēja, ka īpaši labi 
teorētiskajā ziņā absolventi ir sagatavoti sekojošās jomās: datu analīze, pētniecība, statistika, 
datu un informācijas analīze un pētījuma sagatavošana.  
 

 Vērtējums par absolventu praktisko sagatavotību un iemaņām darba sekmīgai 
izpildei. 

 
Vairāki respondenti uzsver, ka katrs darbinieks un viņa praktiskā sagatavotība un 

spēja patstāvīgi strādāt, ir vērtējams individuāli un, protams, pastāv individuālas atšķirības, 
kas atkarīgas gan no iepriekšējās darba pieredzes, gan personības rakstura iezīmēm, gan 
citiem faktoriem. Kopumā izvērtējot, darba devēji absolventu praktisko sagatavotību novērtē 
kā pietiekamu un labu. Kā pozitīvu min faktu, ka, sākot strādāt, ir jūtamas tās iemaņas un 
prasmes, kuras apgūtas mācību praksēs bakalaura studiju programmas laikā. Tas paātrina 
pilnvērtīgu darba procesa uzsākšanu. Jūtama esot arī atšķirība starp tiem absolventiem, kuri 
jau ir strādājuši pirms augstskolas vai mācību laikā, un tiem, kur nāk tikai „no skolas”. Viens 
respondents norādīja, ka, ņemot vērā veicamo darba pienākumu specifiskumu, visi absolventi 
vēl papildus, uzsākot darbu, iziet divu nedēļu apmācības kursu, kuru laikā apgūst darbam 
nepieciešamās iemaņas. 
Īpaši labi absolventi ir sagatavoti pētījumu veikšanā un darbā ar statistikas programmām. 
 

 Vērtējums par citām ar darba veikšanu saistītām kvalitātēm (iniciatīvu, 
inovatīvu domāšanu; patstāvību, spēju risināt problēmas u.tml.). 

 
Lielākā daļa aptaujāto darba devēju uzsver, ka darba veikšanas kvalitātes, arī motivācija, 

vēlme apgūt kaut ko jaunu un pilnveidoties ir ļoti atkarīga no katra paša indivīda, tamdēļ 
dažādiem studentiem šīs kvalitātes ir atšķirīgas. Tā, piemēram, ir absolventi, kuri darbam 
pieiet ļoti nopietni, iedziļinās veicamajos darba pienākumos un piedāvā savus risinājuma 
veidus, savukārt citi vienkārši labi un apzinīgi veic savu darbu. Vairāki aptaujātie darba 
devēji ļoti augsti novērtē viņu pakļautībā strādājošo Sabiedrības veselības fakultātes 
absolventu darba veikšanas īpašības, īpaši akcentējot motivētību padziļināt zināšanas 
maģistrantūras un doktorantūras programmās, kā arī jaunu zināšanu apgūšana profesionālajos 
kursos, uzsvērts tiek arī tas, ka absolventi ir pietiekami patstāvīgi, nāk ar savām idejām, 
iniciatīvu un labi iekļaujas darba kolektīvā. Vairāki darba devēji ir novērojuši, ka, strādājot 
pie viņiem, tādas darba kvalitātes kā spēja risināt problēmas un inovatīva domāšana, 
absolventiem attīstās ļoti strauji.  
 

 Maģistra studiju programmas ietekme uz absolventu darba kvalitāti. 
 

Visi aptaujātie darba devēji uzsvēra, ka var just atšķirības starp bakalaura un maģistra 
studiju programmas absolventiem un maģistra izglītības pozitīvo devumu, jo maģistra 
izglītība sniedz vairāk akadēmisku zināšanu, absolventi vairāk ir gatavi nopietnākai 
pētniecībai, analītiskam darbam, gatavāki diskusijām jau augstākā līmenī. Maģistra studiju 
programmu beigušiem ir labāka darba kvalitāte, jūtami pieaug zināšanas un analītiskās 
spējas. Protams, jāņem vērā arī tas apstāklis, ka bakalaura studiju programmas absolventi 
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lielākoties vēl ir gados jauni un viņiem ir mazāka dzīves un darba pieredze, nekā tas ir 
raksturīgs maģistrantiem. Kopumā aptaujātie darba devēji atzinīgi novērtēja maģistra studiju 
ietekmi uz darbinieku darba kvalitāti.  
 

 Darba devēju vērtējums par sabiedrības speciālista nepieciešamību Latvijas 
darba tirgum.  

 
Visi aptaujātie darba devēji atzina, ka sabiedrības veselības speciālisti ir Latvijā 

nepieciešami. Tā, piemēram, Eiropas Savienībā sabiedrības veselības speciālistu 
nepieciešamība jau ir pierādīta un tā attaisnojas. Eiropas Savienības un daudzās pasaules 
valstīs sabiedrības veselības ideja attīstās un pilnveidojās, palielinās arī šo speciālistu 
pārraudzībā esošās funkcijas un darba apjoms, tiek pieprasīta arvien augstāka kvalitāte 
piemēram, ziņojumiem, datu analīzēm u.c. 

Respondenti norāda, ka, neskatoties uz pašreizējo ekonomisko krīzi Latvijā, šādu 
speciālistu sagatavošana gan profesionālā, gan akadēmiskā līmenī ir valstiski svarīga, jo ir 
jāorientējas uz pēckrīzes laiku, kad būs izteikts labu speciālistu trūkums. Pēc vairāku darba 
devēju domām šobrīd būtiskākās sabiedrības veselības problēmas pašas sabiedrības izpratnē 
vēl netiek pietiekami novērtētas un to risks apzināts. Tiek norādīts, ka iespējams sabiedrības 
veselības speciālista pielietojums Latvijā, salīdzinot ar citu valstu praksi, ir vienpusējs. Tas 
nozīmē, ka šiem speciālistiem vēl ir lielas izaugsmes iespējas un iespējas ieņemt savu vietu 
veselības aprūpes sistēmā gan valsts un nevalstiskā sektorā, gan arī privātajā darba tirgus 
sektorā.  

6. Studējošo raksturojums 
   
 Par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 
augstāko izglītību (bez vecuma ierobežojuma) sekojošās zinātņu jomās: sabiedrības veselībā; 
veselības un sociālajā aprūpe; ārstniecība, zobārstniecība, farmācija: sociālās un cilvēkrīcības 
zinātnes, informācijas un saskarsmes zinātnes.  
 

 
6.1. Studējošo skaits programmā, 1. studiju gadā imatrikulēto skaits, absolventu skaits.  
 

2008./2009. studiju gadā maģistra programmā studēja 28 pilna laika maģistranti, no 
tiem: 15 pirmajā studiju gadā un 13 otrajā studiju gadā 

 2009. gada jūnijā studiju programmu absolvēja 11 maģistri.  
 
6.2.Studējošo aptaujas un to rezultāti 
 

Sabiedrības veselības fakultātē regulāri tiek veikta maģistra studiju programmas 
„Sabiedrības veselība” studējošo anketēšana. Aptauju rezultātā iegūtā informācija ir būtiska, 
lai varētu savlaicīgi identificēt studiju programmas nepilnības, strādāt pie to novēršanas un 
pilnveidot studiju programmu. Aptaujās studentiem tiek lūgts novērtēt studiju programmas 
kvalitāti un savu apmierinātību ar izvēlēto studiju programmu. Interesanti ir uzzināt studiju 
programmas un studiju nozares – sabiedrības veselības - izvēles motīvus.  

 
2008./2009 .akadēmiskā gada pavasara semestra beigās tika veikta Sabiedrības veselības 

fakultātes maģistrantūras 1.studiju gada studentu aptauja. Šīs aptaujas mērķis bija iegūt 
studentu vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 
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programmas organizāciju, studiju procesa gaitu, izpildījuma kvalitāti un sniegto zināšanu 
praktisko noderību. Aptaujā piedalījās 9 studenti. Aptaujas anketu sk. 3.pielikumā. 

Aptaujas anketā iegūtie rezultāti tika prezentēti Sabiedrības veselības fakultātes Domes 
sēdē un saņemtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus 
studiju programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā. 

 
2008./2009. akadēmiskā gada maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” 

1. studiju gadā studējošo maģistrantu aptaujas rezultāti:  
 

1. Motīvi, kas noteica studenta izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes 
maģistrantūras studiju programmā:  

 
Kā visbiežāko studiju izvēles motīvu studenti minēja padziļinātu interesi par sabiedrības 

veselību un epidemioloģiju (atzīmēts 7 reizes). Otrs biežāk minētais studiju izvēles motīvs ir 
vēlme paplašināt redzesloku kopumā, kā arī iegūt jaunas zināšanas  (atzīmēts 6 reizes). 
Vairāki studenti atzīmēja, ka izvēlējušies studēt, jo maģistra grāds viņiem ir nepieciešams 
darbā (atzīmēts 4 reizes). Atbilžu variants „vēlme attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru” 
tika minēts 3 reizes.  

 
2. Apmierinātība ar studiju programmu kopumā.  

 
Ar studiju programmu apmierināti ir 5 studenti, savukārt drīzāk apmierināti – 4 studenti. 

Neviens students neatbildēja, ka ir neapmierināts vai drīzāk neapmierināts ar izvēlēto studiju 
programmu.  

 
3. Apmierinātība ar studiju programmas organizāciju.  
 
Ar studiju programmas organizāciju apmierināti ir 6 studenti, drīzāk apmierināti – 2 

studenti, savukārt 1 students atbildēja, ka ir drīzāk neapmierināts. Neviens no aptaujātajiem 
studentiem neatbildēja, ka izvēlētās studiju programmas organizācija viņu neapmierina 
pilnībā.  

 
4. Pozitīvās lietas studiju programmā.  

 
Studenti aptaujas anketās norādīja uz vairākiem apstākļiem, kas viņiem studiju 

programmā un mācību procesā šķiet pozitīvi, patīk: 
 

 pozitīva attieksme no pasniedzēju puses un laba atmosfēra mācību laikā; 
 interesenta studiju programma; 
 iegūtās zināšanas paplašina redzesloku, stimulē domāšanu; 
 padziļināta pētniecības procesa apguve un zināšanas par pētniecības jomu; 
 patīk sistēma, ka pārbaudījumi seko uzreiz pēc studiju priekšmeta pabeigšanas; 
 profesionāli un interesanti pasniedzēji.  

 
5. Negatīvās lietas studiju programmā. 
 
Studenti aptaujas anketā tika lūgti atzīmēt arī tos faktorus, kas viņiem studiju programmā 
nepatīk vai traucē: 
 

 studiju priekšmetus „Statistika I” un „Statistika II” pasniegt lēnākā tempā; 
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 studijas noris (lekciju un nodarbību) dažādās bāzēs pēc atrāšanās vietas; 
 ir temati, kas pārklājas ar bakalaura studiju programmas mācību vielu.  

 
6. Ieteikumi un priekšlikumi studiju programmas uzlabošanai, pilnveidošanai: 

 
 studiju programmā ieviest jaunus studiju priekšmetus, piemēram, „Svešvaloda 

(angļu val.) specifiskajā terminoloģijā”; „Epidemioloģija un infektoloģija”. 
 palielināt piedāvāto izvēles studiju priekšmetu skaitu; 
 mainīt apmācības veidu studiju priekšmetam „Statistika II”;   
 studiju priekšmetus „Epidemioloģiju II” un „Statistika II” mācīt 2. studiju gadā 

vai arī studiju priekšmeta „Epidemioloģija II” atsevišķas tēmas atkārtot arī 
2.studiju gadā;  

 vairāk veicināt studentu patstāvīgos darbus, piemēram, rakstīt referātus, esejas. 
 

7. Ieņemamā amata saistība ar sabiedrības veselību.  
 

No aptaujātajiem 9 studentiem, 4 studenti jau strādāja kādā no sabiedrības veselības 
jomām, viena studenta darbs daļēji ir saistīts ar sabiedrības veselību, 1 students strādā darbu, 
kas nav saistīts ar sabiedrības veselību, savukārt 4 studenti uz doto brīdi nestrādā.  
 

8. Studiju programmas rekomendēšana citiem interesentiem? 
 

Studentiem aptaujā tika jautāts, vai viņi rekomendētu šo studiju programmu citiem 
interesentiem. 7 studenti atbildēja apstiprinoši, ka studiju programmu ieteiktu citiem, 
savukārt 2 studentiem bija grūti atbildēt uz šo jautājumu. Neviens students neatbildēja, ka 
studiju programmu citiem nerekomendētu.    

 
6.3. Absolventu aptaujas un to rezultāti 
 
 2008./2009.akadēmiskā gada pavasara semestra beigas tika veikta šā mācību gada 
absolventu aptauja. Aptaujā tika noskaidrota absolventu apmierinātība ar augstskolas un 
studiju programmas izvēli, tās kvalitātes novērtējums, kā arī daudzi citi ar studiju programmu 
un tās organizāciju saistīti aspekti. Kopumā aptaujā piedalījās visi vienpadsmit 2008./2009. 
akadēmiskā gada absolventi. Aptaujas anketu sk. 4.pielikumā.  
 Iegūtie rezultāti liecina, ka kopumā Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās 
maģistra studiju programmas studenti ir apmierināti gan ar augstskolas, gan studiju 
programmas izvēli un studiju kvalitāti.   
 4 studenti atzīmēja, ka ir pilnībā apmierināti ar augstskolas izvēli, 7 studenti – vairāk 
apmierināti nekā neapmierināti.  
 Ar studiju programmas izvēli pilnībā apmierināti ir 2 studenti, bet vairāk apmierināti – 
9 studenti.    

Veicot studiju kvalitātes novērtējumu, 1 students to vērtēja kā ļoti labu, 8 studenti kā 
labu, bet 2 studenti kā vidēju.   

Aptaujātie absolventi norādīja, ka ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar studiju 
programmā pasniegtām lekcijām, vieslekcijām, semināriem, praktiskām nodarbībām un 
konsultācijām. Studentus apmierina vai drīzāk apmierina arī studiju laikā notiekošais 
pētniecības darbs, referāti, esejas projekti, patstāvīgais darbs. 
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Lekciju un nodarbību plānojumu kā ļoti labu novērtēja 3 studenti, kā labu 7 studenti, 
bet vidēju – 1 students. Lielākā daļa studentu ir apmierināti arī ar studiju laikā saņemto 
informāciju par lekciju un nodarbību norises vietām (sk. 1.attēlu).     

 

1.attēls 

 
 
Lekcijas studenti lielākoties atzīmēja kā vērtīgas (atzīmēts 8 reizes) un interesantas 

(atzīmēts 7 reizes), intelektuāli stimulējošas (atzīmēts 7 reizes), pārāk teorētiskas (atzīmēts 6 
reizes).  

Aptaujā absolventi pozitīvi novērtēja sadarbību ar pasniedzējiem, kā arī attieksmi, 
kādu ir saņēmuši no pasniedzējiem studiju laikā (sk.2.attēlu).  

 

2.attēls 

  
 

Absolventi norādīja, ka no pasniedzēju puses ir saņēmuši arī iedrošinošu un 
atbalstošu attieksmi, objektīvu zināšanu novērtējumu, regulāras konsultācijas.  

Ar telpām, kurās noritēja mācības, apmierināti bija 4 absolventi, drīzāk apmierināti – 
6, drīzāk neapmierināti – 1 students.   

3 absolventi norādīja, ka ir apmierināti ar izdales materiāliem, kurus saņēmuši studiju 
laikā, 4 absolventi atzīmēja, ka ir drīzāk apmierināti, savukārt drīzāk neapmierināti un 
neapmierināti kopā bija 4 studenti. Lai uzlabotu izdales materiālu kvalitāti, absolventi ieteica 
izmantot e-apmācību un nepieciešamos izdales materiālus ievietot attiecīgās interneta 
vietnēs.   
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Visi 11 aptaujātie absolventi aptaujas veikšanas brīdī jau bija nodarbināti algotā 
darbā. 6 no viņiem darbs bija pilnībā saistīts ar izvēlēto studiju jomu – sabiedrības veselību. 
Tikai 1 respondents strādāja ar sabiedrības veselību nesaistītā amatā.  
 

Absolventi minēja sekojošus ieteikumus un priekšlikumus turpmākai studiju 
programmas pilnveidošanai:  

 
 Studiju priekšmetu „Statistika II” plānot 2.mācību gadā, lai atvieglotu maģistra 

darba rakstīšanu. 
 Vēl vairāk paplašināt studiju priekšmetus „Epidemioloģija II” un „Statistika II”. 
 Nodarbības un lekcijas sākt vēlāk pēcpusdienā, piemēram, 17.30.  
 Paplašināt izvēles studiju priekšmetu skaitu. Absolventi norāda, ka labprāt 

klausītos tādus studiju priekšmetus, kā: veselības aprūpes politika, veselības 
aprūpes ekonomika, starptautiskā sabiedrības veselība, sabiedrības veselības 
programmu novērtēšana.  

 Vairāki absolventi norādīja, ka mācību procesā viņi vēl vairāk vēlētos teorijas un 
prakses sasaisti.   

 Ieviest e-apmācības sistēmu, kas atvieglotu izdales materiālu saņemšanu.  
 
6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
  
 Fakultātes domē darbojas divi RSU Studējošo pašpārvaldes apstiprinātie studējošo 
pārstāvji. Tādejādi tiek nodrošināta patstāvīga studējošo klātbūtne un viņu interešu 
aizstāvība, sagatavojot un apstiprinot fakultātes un tai piesaistīto RSU struktūrvienību 
darbības un attīstības prioritātes; izskatot un saskaņojot studiju programmu projektus pirms 
to apstiprināšanas ārējos normatīvajos aktos un RSU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
 

7. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 
 
7.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti 23 pasniedzēji, t.sk. 6 profesori un asociētie 

profesori, 5 docenti, 6 lektori un 6 stundu pasniedzēji. Vairāki pasniedzēji turpina studijas 
doktorantūrā.      
 
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai.  

 
Studiju programmas realizācijās iesaistītie pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu 

sabiedrības veselības dažādās apakšnozarēs. Kā nozīmīgākās sabiedrības veselībā raksturīgās 
zinātniskās jomas, kurās strādā programmas docētāji un tiek iesaistīti arī studenti, jāatzīmē 
sekojošas: 

 
 pētījumi par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības paradumiem (piemēram, 

Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības paradumu 
pētījums pusaudžiem, Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojums u.c.); 

 pētījumi par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju 
apmierinātību ar to; 
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 pētījumi par dažādām aktuālām sabiedrības veselības tēmām: pusaudžu sāpju 
ietekmējošās determinantes; cukura diabēta pacientu mirstības riska faktori; 
iedzimto anomāliju izplatība un riska faktori; HIV/AIDS izplatība dažādās 
populācijas grupās un tās ietekmējošie faktori; ar veselību saistītās dzīves 
kvalitātes pētījumi; traumatisma profilakse: 

 pētījumi par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību. 
 

Studiju programmas realizācijā pieaicinātie pasniedzēji ir augstas kvalifikācijas 
sabiedrības veselības dažādās jomās strādājoši speciālisti ar iepriekšēju pedagoģisku pieredzi.  

 
Sabiedrības veselības fakultātes Dome atbilstīgi Nolikumam par akadēmiskā personāla 

ievēlēšanas kārtību RSU novērtē attiecīgā amata pretendentu zinātnisko un pedagoģisko 
kvalifikāciju, kā arī ievēl lektorus, asistentus, pētniekus un vadošos pētniekus. Pasniedzēju 
profesionālā un akadēmiskā kvalifikācija tiek izvērtēta pēc publikāciju skaita un iepriekšējās 
darba pieredzes akadēmiskā jomā. Pārējā akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka 
RSU Nolikums par akadēmiskā personāla ievēlēšanu. 
 
7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 

Sabiedrības veselības fakultātes profilējošajā Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 
katedrā 2008./2009.akadēmiskā gadā štatā strādāja: 1 profesors, 1 asociētais profesors, 2 
docenti un 5 lektori.  
 
Docētāji savu kvalifikāciju paaugstina: 
 

1. Piedaloties vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs, semināros 
un kongresos:  

 
Profesors Ģirts Briģis: 
RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2009.gada 2. un 3. martā. 
Starptautiska konference „Reducing inequalities in health and health care: opportunities and 
barriers” (Lietuva), no 2008.gada 22. līdz 23. oktobrim 
Konference “Pasaules Veselības organizācijai – 60” 2008.gada 9.oktobrī. 
Latvijas valsts Sabiedrības veselības aģentūras konference “Sabiedrības veselība Latvijā” 
2008.gada 28.novembrī.   
 
Asociētā profesore Anita Villeruša:  
2008. g. 6-8 Novembris – 16-tā Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas konferencē 
Lisabonā, Portugāle; Tēzes: A.Villerusa, L.Laguna, I Zile, Prevalence of congenital 
anomalies in Latvia in 2000- 2005. Abstract. 15th European Public Health Conference, 
European Journal of Public Health, Vol. 18, Suppl. 1, 2008: 139. 
Uzstāšanās SVA, LĀB organizētajā Latvijas 90 gadiem veltīta konferencē “Sabiedrības 
veselība Latvijā” par tēmu Traumatisms un tā profilakse, 2008.gada 28. novembris, Rīga 
Piedalīšanās Starptautiska konferencē „Reducing inequalities in health and health care: 
opportunities and barriers” (Lietuva), no 2008.gada 22. līdz 23. oktobrim 
Piedalīšanās ar stenda referātiem RSU ikgadējā zinātniskā konferencē 
Līdzautors 3 Tēzēs: par iedzimtām anomālijām; Pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumiem 
un Bērnu subjektīvo veselības vērtējumu.  
Uzstāšanās Veselības ministrijas organizētajā seminārā par mājokļu drošību ar ziņojumu par 
profilakses iespējām bērnu traumu mazināšanai mājās. 28. janvāris 2009. 
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Docente Ieva Strēle:  
RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2009.gada 2. un 3. martā. 
Latvijas valsts Sabiedrības veselības aģentūras konference “Sabiedrības veselība Latvijā” 
2008.gada 28.novembrī.   
44.gadskārtējā Eiropas Diabēta pētniecības asociācijas (EASD) konference Romā (Itālija) no 
2008.gada 8.līdz 11.septembrim. 
16.Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas (EUPHA) konference Lisabonā (Portugāle) no 
2008.gada 6.līdz 8.novembrim.   
 
Lektore Anda Karnīte: 
RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2009.gada 2. un 3. martā. 
Latvijas valsts Sabiedrības veselības aģentūras konference “Sabiedrības veselība Latvijā” 
2008.gada 28.novembrī.   
 
Lektore Inese Stars:  
RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2009.gada 2. un 3. martā. 
Starptautiska konference „Reducing inequalities in health and health care: opportunities and 
barriers” (Lietuva), no 2008.gada 22. līdz 23. oktobrim 
Latvijas valsts Sabiedrības veselības aģentūras konference “Sabiedrības veselība Latvijā” 
2008.gada 28.novembrī.   
 
Lektore Lilita Bražinska 
Latvijas valsts Sabiedrības veselības aģentūras konference “Sabiedrības veselība Latvijā” 
2008.gada 28.novembrī.  
12.starptautiskā vadības konference „Praktiskā inovācija – no idejas līdz rezultātam” 
2008.gada 26.novembrī.  
 

2. Līdzdarbojoties projektos un pētījumos: 
 
Asociētā profesore Anita Villeruša  
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”  
Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības aģentūra (Public Health Executive Agency, PHEA) 
Kopienas aktivitāšu programmas pētniecisks projekts sabiedrības veselības jomā „Ten D by 
Night”, ceļu satiksmes negadījumu mazināšanai jauniešiem alkohola un narkotiku reibumā.  
PVO starptautisks pētījums „Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums” (HBSC), 
pētnieks darba grupā. 
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (FINBALT), pētnieks darba 
grupā.  
 
Docente Ieva Strēle:  
Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības aģentūra (Public Health Executive Agency PHEA) 
Kopienas aktivitāšu programmas pētniecisks projekts sabiedrības veselības jomā „Ten D by 
Night”. 
 
Lektore Inese Stars 
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Dzīves kvalitātes metodoloģijas izstrāde bērniem ar hroniskām saslimšanām Latvijā. (IZM 
projekta “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” ietvaros).  
Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības aģentūra (Public Health Executive Agency PHEA) 
Kopienas aktivitāšu programmas pētniecisks projekts sabiedrības veselības jomā „Ten D by 
Night”. 
 
Savu kvalifikāciju pasniedzēji paaugstina, arī apmeklējot dažādus apmācības seminārus, 
piemēram, semināru „Pārmaiņu vadība”, RSU, 2008. gada 3.-4. aprīlis; apmācības semināru 
par uz rezultātiem orientētu izglītības procesu, RSU, 2008.g. 7.oktobris; apmācības kursu  
„Studentu pētniecisko darbu vadīšana augstākās izglītības iestādēs- Ziemeļvalstu, Baltijas 
valstu un Ziemeļkrievijas perspektīva”, Gēteborga, 2008. gada 9.- 10. janvāris, seminārus par 
Boloņas procesa realizāciju Latvijas augstskolās, semināru par sabiedrības veselībā 
nepieciešamām kompetencēm (European Public Health Core Competencies), Lisabona, 5-6. 
novembris, 2008. u.c. 
 

Ar detalizētu akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbu un tematiku, tai 
skaitā publikācijām, var iepazīties docētāju atskaitēs (veidlapa “Docētāja atskaite par mācību 
gadu”), kuras tiek aizpildītas katru gadu un atrodas RSU Zinātnes daļā (Rīga, Dzirciema iela 
16.), 
 

8. Finansēšanas avoti un infrastruktūru nodrošinājums 
 
 Studijas RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un fizisko un juridisko 
personu līdzekļiem. RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
mācību process noris RSU struktūrvienībās Rīgā, Dzirciema ielā 16 un citās RSU 
struktūrvienībās.  

Rīgas Stradiņa Universitāte nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziņā.  
 
Telpas un telpu iekārtojums 

 
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem, video 

projektoriem un labas kvalitātes tāfelēm. Telpas un to aprīkojums ir piemērots mācību 
norises procesam un vajadzībām.   
 
Bibliotēkas resursi 

 
RSU bibliotēka ir akreditēta, un tai piešķirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. RSU 

bibliotēkas mērķis ir palīdzēt Rīgas Stradiņa universitātei realizēt kvalitatīvu un 
konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo izglītību, pētnieciskā darba iespējas medicīnā, 
veselības un sociālo zinātņu jomās, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas pakalpojumus, 
informācijas avotu fondus, ieviešot visjaunākās informācijas tehnoloģijas.  

Bibliotēka piedāvā sekojošus resursus: 1) resursu katalogus Internetā; 2) studiju 
priekšmetu nodrošinājuma katalogu; 3) RSU akadēmiskā personāla publikācijas; 4) jaunākās 
grāmatas; 5) periodiskos izdevumus; 6) rakstu arhīvu; 7) CD un DVD; 8) kartotēkas.  

Bibliotēkas piedāvātie resursi internetā (datubāzes un katalogi): 1) Latvijas 
kopkatalogi (8 nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs. Augstskolu un speciālo 
bibliotēku kopkatalogs. Kurzemes virtuālais kopkatalogs.); 2) abonētās tiešsaistes datubāzes 
(piemēram, Letonika, LURSOFT, NAIS, Nozare.lv, EBSCO datubāze, SAGE Publications 
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datubāze, Cambridge Journals Online (CJO) datubāze, Science Direct, Springerlink, OVID, 
PubMed); 3) PVO Depozitārija bibliotēka; 4) E-grāmatu un E-žurnālu datubāzes; 5) 
periodiskos izdevumus Internetā; 6) vārdnīcas; 7) ārvalstu medicīnas asociācijas; 8) 
pieejamība citām bibliotēkām.  

Bibliotēkā par dažādām sabiedrības veselības tēmām ir vairāki simti grāmatu 
nosaukumi, tiek abonēti starptautiski atzīti sabiedrības veselības un epidemioloģijas žurnāli, 
piemēram, “International journal of epidemiology”, “European journal of Public Health” 
u.c.  

RSU bibliotēkā studējošiem ir pieejami visas aktuālākās publikācijas un dokumenti, 
kuru izdevējs ir Pasaules Veselības organizācija. 

Bibliotēkā Sabiedrības veselības fakultātes studentu vajadzībām ir sagatavots studiju 
priekšmetu programmām atbilstošs literatūras katalogs, pēc kura studenti var atlasīt 
ieteicamās un papildus literatūras avotus.  

Regulāri sekot līdzi jaunumiem, kurus piedāvā RSU bibliotēka, ir iespējams, 
izmantojot bibliotēkas sniegto un regulāri atjaunot informāciju RSU mājas lapā.  

Informāciju tehnoloģijas 

    Lai studentiem tiktu nodrošināts mūsdienīgs studiju process, Rīgas Stradiņa 
universitāte studentu apmācības vajadzībām piedāvā 3 datorklases. Datori ir aprīkoti ar 
standarta programmām, kā arī ar statistiskām datu apstrādes programmām SPSS for 
Windows un EPI-INFO, lai sagatavotu studentus atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. 
Studentu darba vietas ir izveidotas atbilstoši darba aizsardzības un ergonomiskajām 
prasībām. 

Studentiem ir pieejama arī patstāvīgo darbu datorklasi, kurā iespējams sagatavot un 
izdrukāt mājas darbus, kopsavilkumus, referātus, kursa darbus un citus ar studiju procesu 
saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu 
iespēju studentiem un docētājiem iegūt darba nepieciešamo papildus informāciju. 

 
9. Ārējie sakari 

 
Sabiedrības veselības fakultāte ir Eiropas reģiona Sabiedrības veselības skolas 

asociācijas (ASPHER) pilntiesīgs biedrs. ASPHER ir galvenais neatkarīgais organizators 
Eiropā, kuras darbības mērķis ir stiprināt sabiedrības veselības praksi un pētniecību. 
ASPHER ir dibināta 1966.gadā un uz pašreizējo brīdi tajā darbojas vairāk par 70 
institucionālajiem dalībniekiem, kas pārstāv dažādas ES dalībvalstis. ASPHER aktīvi strādā 
pie sabiedrības veselības galveno kompetenču izstrādes (European Public Health Core 
Competencies). Šo kompetenču izstrādes mērķi ir: veicināt labāku un vienotāku izpratni par 
sabiedrības veselību un sabiedrības veselības speciālista darbību un funkcijām; sekmēt 
komunikāciju, dialogu starp mācību spēkiem un darba devējiem; uzlabot studiju programmu 
kvalitāti, paaugstināt studiju programmu atbilstību darba tirgus prasībām; sekot līdzi 
jaunākām vajadzībām sabiedrības veselībā un savlaicīgi ieviest tās apmācības studiju 
programmās.  Līdzdalība ASPHER nodrošina regulāru savstarpēju informācija apmaiņu un 
pastāvīgu sadarbību starp ES valstu sabiedrības veselības skolām.  

Studiju programmas īstenošanā Sabiedrības veselības fakultātei ir izveidojusies 
sadarbība ar studiju programmām Kauņas medicīnas universitātē, Debrecenas universitātē 
(Ungārijā), Kopenhāgenas universitātē, Karolinskas institūtā (Zviedrija). Kā apliecinājums 
labai sadarbībai ar Debrecenas universitāti ir RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 
katedras vadošo profesoru – prof. Ģirta Briģa un asoc.prof. Anitas Villerušas – pieredzes 
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apmaiņas vizīte Debrecenas universitātē Erasmus programmas ietvaros, kuras laikā tika 
apmeklēta Debrecenas Universitātes Sabiedrības veselības fakultāte, Sabiedrības veselības 
skola un tās katedras. Viens no specifiskajiem mērķiem bija iepazīšanās ar studiju 
programmām, to salīdzināšana iespējamai studentu apmaiņas uzsākšanai. Tas veiktas 
diskusijas ar programmu vadītājiem un tās īstenošanās iesaistītiem docētājiem. Pieredzes 
apmaiņas vizītes rezultāti ļauj iegūto pieredzi izmanot RSU studiju programmu 
pilnveidošanā, jaunu apmācības metožu izmantošanā. Tika gūtas ierosmes jauniem 
pētniecības virzieniem un sabiedrības veselības prakses programmu veidošanai. Tāpat šī 
vizīte varētu veicināt studentu un pasniedzēju apmaiņu starp augstskolām. 

 
Starptautiskās sadarbības veicināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:  
 

 Izmantot Nordplus projekta piedāvātās iespējas, kura mērķis ir veicināt Ziemeļvalstu 
un Baltijas sadarbību izglītībā, konkrēti augstākās izglītības apakšnozarē – studentu 
mobilitātes veicināšana,  

 Turpināt sadarbību ar Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociāciju (ASPHER) 
maģistrantūras programmas starptautiskai akreditācijai un studentu apmaiņas 
veicināšanai.  

 Veicināt sadarbību ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām jaunu sadarbības 
formu meklēšanai.  

 
 
 
 
 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes dekāne      A. Villeruša 

 
 
 
 

2009.gada 23.septembris  
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1.pielikums  
 

2008./2009. akadēmiskā gada SVF maģistra studiju programmas II studiju gada 
studentu maģistra darbu tēmas un to zinātniskie vadītāji 

 
 

 Maģistra darba autors Maģistra darba tēmas nosaukums Darba zinātniskais 
vadītājs 

1.  Ilze Viņķele  Alkohola televīzijas reklāmu uzraudzība 
Latvijā  

- 

2. Marina Klimantoviča Funkcionālās neatkarības līmeni 
ietekmējošo faktoru analīze pacientiem 
pēc muguras smadzeņu bojājuma 

Asoc. prof. Anita 
Villeruša  

3. Nikola Tilgale  Skolas uztura politikas un vides ietekme 
uz skolēna uztura paradumiem 

Doc. Ieva Strēle 

4.  Zanda Auziņa Jaundzimušo veselības rādītāju saistība 
ar mātes dzīvesvietu Latvijas pilsētās un 
lauku rajonos laika periodā no 2002. 
līdz 2007. gadam 

Doc. Ieva Strēle 

5. Una Kojalo  Kolorektālā vēža dzīvildzi ietekmējošie 
faktori Latvijā 1983.-2002.gados 

Prof. Ģirts Briģis 

6. Sandra Pērkone  Grūtniecības iznākuma novērtējums 
mātēm ar psihoaktīvo vielu lietošanas 
anamnēzi Latvijā 

Asoc. prof. Anita 
Villeruša  

7. Kristīne Ignate  HIV infekcijas dzīvildzes rādītāju 
ietekmējošie faktori Latvijā 1995.-
2008.gadam 

Prof. Ģirts Briģis 

8. Larisa Savrasova Ar BCG vakcinācijas izraisīto 
komplikāciju gadījumiem saistīti faktori 
zīdaiņiem Latvijā 2005.-2007.gados 

Prof. Ģirts Briģis 

9. Liene Borherte  Vīrusa hepatīta A incidence un ar to 
saistītie faktori Latvijas populācijā laika 
posmā no 2000.gada līdz 2008.gadam 

Prof. Ģirts Briģis 

10. Inta Leite  Tuberkulozes saslimstības dinamika 
saistībā ar tās riska faktoriem Latvijā 
laikā no 1997.līdz 2008.gadam 

Doc. Evija Livčāne 

11. Vineta Vēja  Perinatālā mirstība salīdzinājumā pie 
vienaugļu un daudzaugļu grūtniecībām 
un tās ietekmējošie medicīniskie faktori 
laika periodā no 2000.līdz 2007.gadam 

Asoc. prof. Anita 
Villeruša  
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2.pielikums 

 
Darba devēju vērtējums par RSU Sabiedrības veselības fakultātes bakalaura un 

maģistra studiju programmas absolventiem 
 
 

1. Cik RSU Sabiedrības veselības fakultātes absolventu ir strādājuši vai joprojām strādā 
pie Jums?  

 
 
 

 
2. Kā Jūs vērtētu absolventu teorētisko sagatavotību darbam, darba pienākumu 

veikšanai? 
 

 
 

 
3. Kā Jūs vērtētu absolventu praktisko sagatavotību un praktiskās iemaņas darba 

sekmīgai izpildei? 
 

 
 

 
4. Kā Jūs raksturotu citas ar darba veikšanu saistītas kvalitātes absolventiem, piemēram, 

iniciatīvu, inovatīvu domāšanu; patstāvību, spēju risināt problēmas u.tml.?  
 
 
 

 
5. Vai ir jūtama atšķirība starp bakalaura studiju programmas un maģistra studiju 

programmas absolventu darba kvalitāti? (vai studijas maģistra studiju programmā ir 
izmainījušas darbinieka darba kvalitāti, zināšanas, prasmes, analītiskās spējas u.tml.)  

 
 
 
 

6. Vai, Jūsuprāt, šādi speciālisti – sabiedrības veselības speciālisti - ir nepieciešami 
Latvijas darba tirgum?   
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3.pielikums 
 

RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
studentu aptaujas anketa 

 
 
Cienījamais student, 
 
Šīs aptaujas mērķis ir iegūt Jūsu vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes maģistra studiju programmas organizāciju, studiju procesa gaitu, kā arī 
izpildījuma kvalitāti un sniegto zināšanu praktisko noderību. 

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju 
programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā.  

Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem, sniedzot savu viedokli un vērtējumus!  
 
1.Kādi motīvi noteica Jūsu izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra 
studiju programmā (var izvēlēties vairākus atbilžu variantus)?  

 
1. Redzesloka paplašināšana kopumā, jaunu zināšanu iegūšana   

2. Padziļināta zinātniskā interese par sabiedrības veselību un epidemioloģiju 

3. Vēlme attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru  

4. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā prestiža lieta 

5. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā nepieciešamība  

6. Cits variants ........................................................................................................ 

..................................................................................................................... 

 
2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 

 
1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
 

3. Vai Jūs apmierina studiju procesa organizācija kopumā?  
 

1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 
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4. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši patīk?   
 
 

 

 

 
5. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši nepatīk / 
traucē?  
 
 

 

 

 
6. Jūsu komentāri un ieteikumi Sabiedrības veselības maģistra studiju programmas 
pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai...   

 
 

 

 

 
 
7. Vai Jūsu pašreizējais ieņemamais amats un veicamie darba pienākumi ir saistīti ar 
sabiedrības veselību? 
 

1. Jā 
2. Daļēji 
3. Nē 
4. Nestrādāju vispār  

 
 
8. Vai Jūs rekomendētu saviem draugiem un citiem interesentiem studēt Sabiedrības 
veselības maģistra studiju programmā? 

 
1. Jā 
2. Nē  
3. Grūti pateikt  

 

Paldies! 
 

Un veiksmi tālākās studijās Sabiedrības veselības fakultātē!  
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4.pielikums 

Cienījamais student! 

 
Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par apgūstamo studiju programmu. Iegūtā 

informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju programmas 
turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā. 
Atbildot uz jautājumiem, no dotajām atbildēm izvēlieties to, kas sakrīt ar Jūsu viedokli un 
atzīmējiet to. 
Anketa ir anonīma, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 
 

1. Vai Jūs esat apmierināta/-s ar savu augstskolas un studiju programmas izvēli? 
 Pilnībā  

apmierināts 
Vairāk 
apmierināts nekā 
neapmierināts  

Vairāk 
neapmierināts 
nekā apmierināts 

Pilnībā 
neapmierināts 

Augstskolas izvēle     
Studiju programmas 
izvēle 

    

 
 

2. Kā Jūs vērtējat vispārējo studiju kvalitāti savā izvēlētajā studiju programmā? 
1) Ļoti laba 2) Laba 3) Vidēja 4) Slikta 5) Ļoti 

slikta 
 
 

3. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir tādi studiju priekšmeti, kuru 
pasniegšanas līmenis Jūs neapmierina? Ja ir, tad uzrakstiet, kuri priekšmeti tie ir 
visā studiju periodā. 
1)  Jā, ir  Kuri 

_______________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

2) Nē, nav 
3) Grūti pateikt 

 
4. Kā Jūs vērtējat lekciju un nodarbību plānojumu? 

1) Ļoti 
labs 

2) Labs 3) Vidējs 4) Slikts 5) Ļoti 
slikts 

 
 

5. Kādi ir Jūsu iebildumi un /vai priekšlikumi tā pilnveidošanā? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 

6. Novērtējiet katru tabulā minēto studiju programmas apguvē izmantoto mācību 
formu!  

  Apmierina Drīzāk 
apmierina 
nekā 
neapmierina 

Drīzāk 
neapmierina 
nekā 
apmierina 

Neapmierina Tādu 
nav 

1. Lekcijas      
2. Vieslekcijas      
3. Semināri      
4. Konsultācijas      
5. Darbs mazās grupās      
6. Projekti      
7. Klīnisko gadījumu 

analīze 
     

8. Praktiskās nodarbības      
9. Kontroldarbi      
10. Kolokviji      
11. Ieskaites      
12. Patstāvīgais darbs ar 

literatūru 
     

13. Praktisko iemaņu apguve 
darbā ar pacientu 

     

14. Pētniecības darbs      
15. Referāti/Esejas       
16. Kopsavilkumu rakstīšana      
17. Slimības vēstures 

rakstīšana 
     

18. Kursa darbi      
19. Prakse specialitātē      

 
 

7. Novērtējiet katru no izteiktajiem apgalvojumiem par pasniedzēju darbu!  

  Vienmēr Bieži Dažreiz Reti Nekad 
1. Pasniedzēji rosina studējošos izteikt un 

pamatot savu viedokli, diskutēt 
     

2. Pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru 
pietiekami argumentētu viedokli 

     

3. Pasniedzēji iedrošina un atbalsta studējošos 
 

     

4. Pasniedzēji organizē un sniedz konsultācijas 
 

     

5. Pasniedzēji objektīvi novērtē studējošo 
zināšanas 

     

 
 
 

8. Vai Jūs apmierina studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāli 
tehniskais nodrošinājums?  

  Apmierina Drīzāk 
apmierina 
nekā 

Drīzāk 
neapmierina 
nekā 

Neapmierina Tādu 
nav 
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neapmierina apmierina 
1. Nodrošinājums ar datoriem      
2. Interneta pieejamība      
3. Palīglīdzekļu 

nodrošinājums auditorijās 
un semināru telpās 
(kodoskopi, tāfeles) 

     

4. Nodrošinājums ar 
demonstrācijas materiāliem 
(mulāžas, instrumenti, u.c.) 

     

5. Nodrošinājums ar telpām      
6. Nodrošinājums ar izdales 

materiāliem 
     

7. Nodrošinājums ar mācību 
materiāliem (grāmatas, 
Interneta resursi) 

     

8. Informācijas pieejamība par 
lekciju un nodarbību 
norises vietām 

     

 
 

9. Kuri no dotajiem apzīmējumiem Jūsuprāt kopumā vislabāk apraksta mācības 
Jūsu izvēlētajā studiju programmā (izvēlies 3 piemērotākos apzīmējumus)? 

1. Interesantas 5. Garlaicīgas 
2. Aizraujošas 6. Nogurdinošas 
3.  Vērtīgas 7. Pārāk teorētiskas, pietrūkst praktisko aspektu 
4. Intelektuāli stimulējošas 8. Pārāk praktiskas, pietrūkst teorētisko priekšmetu 
Cits apzīmējums:...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

10. Lūdzu, uzrakstiet savus priekšlikumus  studiju kvalitātes uzlabošanai! 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 

11. Vai Jūs apvienojat studijas ar darbu? 
1) Jā  (lūdzu, pārejiet uz 12. jautājumu) 
2) Nē (lūdzu, pārejiet uz 13. jautājumu) 

 
 

12. Vai Jūsu darbs ir saistīts ar Jūsu studiju jomu? 
1) Jā, pilnībā 2) Drīzāk jā, 

nekā nē 
3) Drīzāk nē, 

nekā jā 
4) Nē 5) Grūti 

pateikt 
 

 
Tagad, lūdzu, sniedziet dažas ziņas par sevi! 
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13. Kādu studiju programmu Jūs apgūstat / esat apguvusi/-is? 

___________________________________________________________________________ 
 

14. Dzimums: 
1) Sieviete      2) Vīrietis 

 
 

15. Vai Jūs studējat 
1. Par budžeta līdzekļiem 2. Par fiziskas vai juridiskas personas 

līdzekļiem 
 Maksāju pats/-ti 

 
 Ņemu kredītu 

 
 
 

16. Anketas aizpildīšanas datums   (dd.mm.gggg.) 
…………………………………………………………………………… 

 
Paldies par atsaucību! 
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 SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
 RSU Dekānu padomes  Rīgas Stradiņa universitātes Senāta 

2008. gada „06.”oktobra sēdē 2008.gada „21.”oktobra sēdē  Protokols Nr.7 Protokols Nr. 1-2/21.10.08 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
„SABIEDRĪBAS VESELĪBA” 

 
 
 
 
 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga, 2008.gads 
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SATURA RĀDĪTĀJS 

 
 
1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi  3.lpp. 
2. Studiju programmas organizācija  3.lpp. 
3. Vērtēšanas sistēma  4.lpp. 
4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 5.lpp. 
5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums  7.lpp. 
6. Studējošo raksturojums  7.lpp. 
   6.1. studējošo skaits programmā, 1.studiju gadā imatrikulēto skaits, absolventu 
skaits 7.lpp. 

   6.2. Studējošo aptaujas un to analīze 7.lpp. 
   6.3. Absolventu aptaujas un to analīze 8.lpp. 
   6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 9.lpp. 
7. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums  9.lpp. 
    7.1. Akadēmiskā personāla skaits 9.lpp. 
    7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai   9.lpp. 

    7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika 10.lpp. 

8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 12.lpp. 
9. Ārējie sakari 14.lpp. 
  
  
 
 
Pielikumi 
  

  

1. pielikums 2007./2008. akadēmiskā gada SVF maģistra studiju programmas 
II studiju gada studentu maģistra darbu tēmas un to zinātniskie 
vadītāji. 

 

2. pielikums RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 
programmas studentu aptaujas anketa 
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
Studiju programmas mērķi:  
 

1. Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu sabiedrības veselības zinātņu 
jomās ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām un spēju veiksmīgi darboties 
sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā, novērtēt dinamiskās 
izmaiņas, saskaņot starpsektoru sadarbību un veidot uz dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu virzītu veselības aprūpes sistēmu. 

2. Sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās disciplīnas attīstību Latvijā, 
veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības veselības speciālistu.  

 
Studiju programmas uzdevumi:  
 

1. Sniegt topošiem maģistrantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās 
zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā. 

2. Nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā, 
dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. 

3. Sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 
prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā. 

4. Īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un Pasaules sabiedrības 
veselības nozares attīstības tendencēm. 

5. Palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 
projektu izstrādē un īstenošanā. 

6. Sekmēt maģistra studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 
konkurētspēju gan Latvijas, gan arī Eiropas darba tirgū.  

 
2. Studiju programmas organizācija 

 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programma 

„Sabiedrības veselība” ir pilna laika klātienes studiju programma. Tās realizācija notiek 4 
semestros jeb 2 akadēmiskajos gados. Studiju programmu veido obligātās un obligātās 
izvēles studiju priekšmeti un maģistra darbs. 

Maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir veidota saskaņā ar LR Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, jo tā 
paredz:  

1. Padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu un attīstīšanu 
sabiedrības veselības zinātnē. 

2. Studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 

Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 kredītpunktus 
sastāda maģistra darbs.  

1. tabula 
Studiju gads Apgūstamie studiju priekšmeti, to jomas 

I studiju gads  A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti, kuru mērķis ir teorētisko 
un praktisko zināšanu sniegšana pētniecībai sabiedrības veselības nozarē: 
sabiedrības veselības teorija; epidemioloģija II; pētniecības metodoloģija; 
kvalitatīvās pētniecības metodes; statistika II.  
 B ( obligātās izvēles) kategorijas studiju epidemioloģija I, statistika I, 

veselības pedagoģija 
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II studiju gads   A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti: Veselības aprūpes 
menedžments; Veselības veicināšanas politika un prakse. 
 B (obligātās izvēles) kategorijas studiju priekšmeti, kuri ir paredzēti 

padziļinātu zināšanu iegūšanai dažādās sabiedrības veselības jomās: 
profesionālajā ētikā, veselības aprūpes tiesībās, vides veselībā, 
komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās, psihosociālās problēmas darba 
vietā; ārkārtas epidemioloģisko situāciju uzraudzībā u.c.  
 Tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs. Maģistra darbs ir 

pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē vai kādā no tās 
apakšnozarēm, kurā topošais maģistrants parāda savas spējas zinātniskajā 
pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus secinājumus.  

 
Visa studiju programmas norise ir organizēta atbilstoši padziļinātu un specifisku zināšanu 

apguves vajadzībām sabiedrības veselības zinātnē un praksē.  
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām”.  

Vērtējot studiju programmas studentu sasniegumus, tiek ievēroti sekojoši principi: 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība, t.i., studentiem, uzsākot studiju 

priekšmeta apguvi, ir pieejama informācija par to prasību kopumu, kas ir 
nepieciešams pozitīvai izglītības sasniegumu novērtēšanai;  

2. Vērtējuma obligātuma princips – Studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu par programmas satura apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala 
pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., 
vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles);  

 
Studiju vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 

ballu sistēmā (sk. 2. tabulu). Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  
 

2.tabula 
 

Eksāmena un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas 10 ballu skala  
 

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) 

Negatīvs vērtējums 2 (ļoti vāji) 
1 (ļoti, ļoti vāji) 
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Pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas un nosaka studiju priekšmeta 
vadītājs. Eksāmenu prasības apstiprina atbilstošās katedras vadītājs. Galīgajā vērtējumā par 
studiju priekšmeta apguvi var ietvert studenta darba novērtējumu visa studiju priekšmeta 
apguves laikā, piemēram: 

 
 līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās, 
 kontroldarbu rezultāti, 
 patstāvīgo mājas darbu rezultāti,  
 patstāvīgo darbu (grupas un individuālo) aizstāvēšana, 
 ieskaites vai eksāmena vērtējums. 

 
Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: uzdevums, referāts, problēmas izpēte, 

situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta analīze, faktu materiālu apkopojums un 
izvērtējums u.c..  
Students ir sekmīgi apguvis studiju priekšmetu, ja: 
 nodarbību un semināru apmeklētība ir 100%; 
 aktīvi uzstājies semināros; 
 savlaicīgi iesniedzis visus mājas darbus; 
 pārbaudes darbi un gala pārbaudījums vērtēts vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles) 

 
Studiju programmas beigās students raksta maģistra darbu. Tas ir individuāls pētniecisks 

darbs, kurš tiek sagatavots un prezentēts atbilstīgi RSU Nolikumam Par maģistra darba 
izstrādāšanu un aizstāvēšanu.  

 
 

4. Studijas programmas praktiskā īstenošana 
 

Maģistra studiju programma ir paredzēta pilna laika klātienes studentiem, un tiek 
realizēta 2 akadēmiskos gados jeb 4 semestros. Studiju gadu veido divi semestri un ziemas 
un pavasara sesija.  

 

3.tabula
Studiju programmas pamatdaļas 

 

Studiju priekšmeti Apjoms kredītpunktos 

A kategorijas studiju priekšmeti 44 kredītpunkti 
B kategorijas studiju priekšmeti  16 kredītpunkti ( no piedāvātiem 24 KP) 
Maģistra darbs 20 kredītpunkti  
KOPĀ:  80 kredītpunkti 

 
Maģistra studiju programmas Sabiedrības veselībā paredzētās mācību vielas sekmīgai 

apguvei darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  
 

1. Interaktīvas lekcijas, kuru mērķis ir iesaistīt studentus aktīvā mācību vielas apguvē 
un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu identifikācijā, problēmsituāciju 
analīzē un risinājumu piedāvāšanā.  
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 2. Nodarbības un semināri. Semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju priekšmeta 
mācību materiāls, pārrunātas sarežģītākās priekšmeta tēmas un trenētas praktiskās 
iemaņas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas semināros, piemēram, 
pētniecības projekta izveidošanā un prezentācijas prasmju treniņā. Studentiem notiek 
praktiskās nodarbības ar statistiskajām datu apstrādes programmām: SPSS, 
STATISTIKA, EPI-INFO u.c. 
 

 3. Studentu patstāvīgais darbs, kura mērķis ir sagatavot studentu patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības darbībai. Tādēļ maģistra programmas studiju process paredz studenta 
individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, eseju, 
pētniecības projektu sagatavošanu un prezentāciju.  

 
 4. Maģistra darbs, kas ir studiju noslēguma darbs, kura sekmīgs novērtējums apliecina, 

ka maģistrants ir apguvis pētniecības metodoloģiju sabiedrības veselībā, izprot teorijas un 
prakses sasaisti, ir spējīgs īstenot pētniecības darbu, novērtēt tā ticamību un validitāti, 
interpretēt iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus. 

 
2007./2008. akadēmiskajā gadā maģistra darbus aizstāvēja astoņas (8) Sabiedrības 

veselības fakultātes Maģistra studiju programmas II studiju gada studentes (tēmas sk. 
1.pielikumā). Maģistra darba novērtēšanas komisija noslēguma sēdē atzina, ka 7 no 8  RSU 
Sabiedrības veselības fakultātes Maģistra studiju programmas studentēm, kuras 2008. gada  
3. jūnijā aizstāvēja maģistra darbu, to ir veikušas sekmīgi, savukārt, vienas studentes 
izstrādātais maģistra darbs tika atzīts par nesekmīgu un saņēma vērtējumu „vāji” (3 balles).  

 
Maģistra darba novērtēšanas rezultāti: 
 
Vērtējums „izcili” (10 balles) – 2 studentes 
Vērtējums “teicami” ( 9 balles) – 2 studentes  
Vērtējums “ļoti labi” (8 balles) – 1 studente  
Vērtējums “labi” ( 7 balles) – 1 studente  
Vērtējums “gandrīz labi “ (6 balles) – 1 studente  
Vērtējums “vāji” (3 balles) – 1 studente  

 
Pielietoto mācību metožu mērķis ir pilnveidot maģistrantu spēju kritiski analizēt 

sabiedrības veselības situācijas un atklāt problēmas, pieņemt lēmumu problēmu atrisināšanai, 
pielietojot teorētiskās zināšanas, loģiski prognozējot situāciju attīstību nākotnē, attīstīt 
saskarsmes spējas, veicināt līdera un vadītāja prasmes, spēju strādāt individuāli un grupā, 
pielietot zināšanas praksē. 

Izpildot visas studiju programmas prasības un sekmīgi aizstāvot maģistra darbu studentes 
ir tiesīgs iegūt veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē.  

 
Veiktās izmaiņas studiju programmā 2007./2008.akadēmiskajā gadā.  
 

2007./ 2008. akadēmiskajā gadā maģistra studiju programmas sabiedrības veselībā tika 
ieviests jauns obligātās izvēles studiju priekšmets “Komunikācijas un sabiedriskās attiecības” 
(B, 2 KP, II studiju gads rudens semestris, vadītāja – lektore Anda Rožukalne ). 

Studiju programmas optimizācijas nolūkos studiju priekšmeti „Veselības aprūpes 
menedžments” un „Veselības veicināšanas politika un prakse” no kategorijas B- obligātā 
izvēle pārlikti uz kategoriju A- obligātie. Šādas pārmaiņas veiktas pamatojoties uz ASPHER 
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(Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociācijas) ieteikumiem par nepieciešamām 
kompetencēm sabiedrības veselības jomā, kā arī uz Latvijas darba tirgus izpētes. 

Studiju procesa uzlabošanai SVF Dome, pamatojoties uz maģistrantu ieteikumiem un 
docētāju empīriskiem novērojumiem, sadalīja līdz šim realizēto studiju priekšmetus 
„Statistika” un „Epidemioloģija” divās daļās, proti, „Statistika I” un „Statistika II” un 
„Epidemioloģija I” un „Epidemioloģija II”, saglabājot līdz šim esošo KP kopskaitu. Šāds 
sadalījums palīdzēs izlīdzināt atšķirīgās priekšzināšanas, kā arī ļaus vieglāk studējošiem 
uztvert, kādām jābūt kompetencēm, lai sekmīgi sekotu līdzi un apgūtu padziļināta rakstura 
programmu. 

5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums  

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir izstrādāta 
atbilstoši Latvijas Republikas kabineta noteikumiem „Noteikumi par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu”. Studiju programmas organizācija un nodrošinājums atbilst izvirzīto 
mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 

6. Studējošo raksturojums 
   
 Par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 
augstāko izglītību (bez vecuma ierobežojuma) sekojošās zinātņu jomās: sabiedrības veselībā; 
veselības un sociālajā aprūpe; ārstniecība, zobārstniecība, farmācija: sociālās un cilvēkrīcības 
zinātnes, informācijas un saskarsmes zinātnes.  
 

6.1. Studējošo skaits programmā, 1. studiju gadā imatrikulēto skaits, absolventu skaits.  
 

2007./2008. studiju gadā maģistra programmā studēja 31 pilna laika studenti, no tiem: 
15 pirmajā studiju gadā un 15 otrajā studiju gadā. 

 Studiju programmu absolvēja 8 studenti.  
 
6.2.Studējošo aptaujas un to rezultāti 
 

2007./2008.akadēmiskā gada beigās tika veikta Sabiedrības veselības fakultātes 
maģistrantūras 1.studiju gada studentu aptauja. Šīs aptaujas mērķis bija iegūt studentu 
vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
organizāciju, studiju procesa gaitu, izpildījuma kvalitāti un sniegto zināšanu praktisko 
noderību. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus 
studiju programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā. 

 
Būtiskākie aptaujas rezultāti:  
 
Motīvi, kas noteica studenta izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes 

maģistrantūras studiju programmā:  
 

• Padziļināta interese par sabiedrības veselību un epidemioloģiju. 
• Vēlme attīstīt akadēmisko karjeru. 
• Maģistra diploma un grāda iegūšana kā prestiža lieta. 

 
Apmierinātība ar studiju programmu kopumā.  
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Aptaujātie studenti atzīmēja, ka ir apmierināti ar studiju programmu kopumā, kā arī ar 
tās organizāciju.   
 
Pozitīvās un negatīvās lietas studiju programmā.  
 

Pozitīvais Trūkumi 
• Zinoši pasniedzēji. 
• Priekšmetu apguves sistēma (bez 

sesijas, moduļa veidā). 
• Epidemioloģija. 
• Laipna attieksme fakultātē. 

 
 

• Zemas prasības iestājeksāmenos – 
studenti ir ar ļoti dažādām 
priekšszināšanām.  

• Viena dzimuma pārstāvniecība 
profesijā. 

• Statistikas kursa apmācība angļu valodā. 

 
Ieņemamā amata saistība ar sabiedrības veselību.  
 
Studenti apliecināja, ka viņu patreiz ieņemamie amati ir saistīti ar sabiedrības veselības jomu.  
 
Komentāri un ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai.  
 

• Statistiku pasniegt 2.studiju gadā, lai būtu vieglāk rakstīt maģistra darbu. 
• Nodarbības epidemioloģijā būtu vēlams 2 x nedēļā. 
• Padziļinātāk mācīt epidemioloģijas kursu, savādāk organizēts epidemioloģijas 

kurss – vairāk pasniedzēja skaidrojumus.  
• Komentārus par eksāmena darbu pēc atzīmes saņemšanas. 

 
6.3. Absolventu aptaujas un to rezultāti 
 

2007./2008.akadēmiskajā gadā tika veiktas padziļinātās intervijas ar akadēmiskās 
maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” 5 absolventiem. Intervētie absolventi 
ieņem amatus, kas atbilst sabiedrības veselības jomai. Absolventi, vērtējot studiju 
programmu un iegūtās zināšanas, secināja, ka: 
 

 Absolvētā studiju programma ir devusi padziļinātas zināšanas būtiskajos studiju 
priekšmetos: epidemioloģijā, statistikā, pētniecības metodoloģijā. Maģistra darba 
izstrāde ir bijis nopietns, bet aizraujošs izaicinājums savām teorētiskajām zināšanām 
un praktiskajām iemaņām. 

 Daudzveidīgā zinātniskā un lietišķā literatūra, kas apgūstama maģistra studiju laikā, 
ir devusi plašu skatījumu uz sabiedrības veselības zinātnes perspektīvām un 
pētniecības iespējām.  

 Studiju priekšmetus pasniedz savā jomā labi un zinoši speciālisti, līdz ar to 
priekšmetu pasniegšanas kvalitāte ir augsta.  

 Studiju priekšmetu apjomi (lekcijas un nodarbības) ir bijuši adekvāti praktiskai 
nepieciešamībai un sekmīgai mācību vielas apgūšanai.  

 Maģistra grāda iegūšana ir sekmējusi karjeras attīstību, tomēr būtu vēlējušies lielāku 
atsaucību un atzinību par iegūto maģistra grādu no darba devēja puses. 

 
 Maģistra studiju programmas studenti un tās absolventi ir sekmīgi sevi parādījuši 
Latvijas darba tirgū un strādā iegūtai izglītībai atbilstošās darba vietās un amatos, piemēram: 
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RSU Darba un vides veselības institūtā, Sabiedrības veselības aģentūrā, Veselības statistikas 
un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā, LR Veselības ministrijā, LR Labklājības ministrijā, 
Pārtikas un veterinārajā dienestā, darba aizsardzības iestādēs u.c.  
 
6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
  
 Fakultātes domē darbojas divi RSU Studējošo pašpārvaldes apstiprinātie studējošo 
pārstāvji. Tādejādi tiek nodrošināta patstāvīga studējošo klātbūtne un viņu interešu 
aizstāvība, sagatavojot un apstiprinot fakultātes un tai piesaistīto RSU struktūrvienību 
darbības un attīstības prioritātes; izskatot un saskaņojot studiju programmu projektus pirms 
to apstiprināšanas ārējos normatīvajos aktos un RSU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
 

7. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 
 
7.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti 22 pasniedzēji, t.sk. 6 profesori un asociētie 

profesori, 5 docenti, 5 lektori un 6 stundu pasniedzēji. Vairāki pasniedzēji turpina studijas 
doktorantūrā.      

 
 
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai.  

 
Pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu sabiedrības veselības dažādās apakšnozarēs. To 

apliecina piedalīšanās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs, publikāciju skaits, 
dalība dažādos Latvijas un starptautiskos projektos. Kā nozīmīgākās sabiedrības veselībā 
raksturīgās zinātniskās jomas, kurās strādā programmas docētāji un tiek iesaistīti arī studenti, 
jāmin: 

 pētījumi par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības paradumiem (Latvijas 
pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības paradumu pētījums 
pusaudžiem, Pasaules veselības aptauja, Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojums u.c.); 
 pētījumi par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju apmierinātību ar 

to; 
 pētījumi par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību. 

 
Studiju programmas realizācijā pieaicinātie pasniedzēji ir augstas kvalifikācijas 

sabiedrības veselības dažādās jomās strādājoši speciālisti ar iepriekšēju pedagoģisku pieredzi.  
 
Sabiedrības veselības fakultātes Dome atbilstīgi Nolikumam par akadēmiskā personāla 

ievēlēšanas kārtību RSU novērtē attiecīgā amata pretendentu zinātnisko un pedagoģisko 
kvalifikāciju, kā arī ievēl lektorus, asistentus, pētniekus un vadošos pētniekus. Pasniedzēju 
profesionālā un akadēmiskā kvalifikācija tiek izvērtēta pēc publikāciju skaita un iepriekšējās 
darba pieredzes akadēmiskā jomā. Pārējā akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka 
RSU Nolikums par akadēmiskā personāla ievēlēšanu. 
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7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

 
Sabiedrības veselības fakultātes profilējošajā Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 

katedrā šobrīd štatā strādā 1 profesors, 1 asociētais profesors, 2 docenti, 5 lektori. 2 lektori 
turpina studijas doktorantūrā.  
 
Docētāji savu kvalifikāciju paaugstina: 
 

1. Piedaloties vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs, semināros 
un kongresos:  

 
Prof. Ģirts Briģis:  
       1.„Baltic IT&T 2007” (18-20.04.2007) , Rīga 
       2.„EUPHA 2007” (11-13.10.2007), Helsinki 
       3. 28th Nordic Health Economists` Study Group Meeting, August 15 - 17, 2007 Tartu, 

Estonia. Piedalījās: Ģ.Briģis (ar ziņojumu plenārsēdē) 
 
Asoc. prof. Anita Villeruša:  

1. 2007.g. okt. – 15-tā Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas konferencē Helsinkos. 
2. Tēzes: 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.  

3. ASPHER 29 ikgadējā konferencē Valensijā (Spānija) 2007. okt. ar ziņojumu: Anita 
Villerusa, Inese Stars „Employement of graduates of the Faculty of Public health in 
Latvia” 

4. Pasaules 8 konferencē „Injury prevention and control”Meksikā 2008. gada martā ar 
ziņojumu  „USAGE OF SAFETY BELTS AND ATTITUDES TOWARDS IT AMONG ADULT 
POPULATION IN LATVIA” 

5. Seminārā „Veselīgās pilsētas un veselības veicināšana Latvijā”, Jūrmala, 2008. gada 
8. februārī ar ziņojumu par starptautiskā projekta Interreg III B projekta rezultātiem 
Jūrmalā, Saldus un Cēsu rajonos. 

6. Baltijas jūras veselību veicinošo pilsētu Starptautiskā konferencē plenārsēdes referāts 
„ Health and wellbeing of aging population in Latvia”, Jūrmala, 2008. gada 17. aprīlī 

 
Doc. Ieva Strēle:  

1. Mutisks ziņojums: Strēle I., Rozīte S., Briģis G. „Cukura diabēta slimnieku 
mirstība Latvijā” RSU 2008.gada Zinātniskā konference, Rīgā 2008.gada 13. un 14. 
martā 
 

Lektore Inese Gobiņa: 
1. 2008.g. 13. – 14. marts – RSU Zinātniskā konference. 
Prezentācija – „Hronisko slimību un atkārtotu sāpju prevalence skolēniem pusaudžu 
vecumā”. 
2. 2007.g. okt. – 15-tā Eiropas Sabiedrības veselības konference Helsinkos. 
Prezentācija – „Gender differences of multiple subjective health complaints among 
adolescents in Latvia during 1994 – 2006”/ Multiplu subjektīvo veselības sūdzību 
dzimuatšķirības pusaudžiem Latvijā laikā no 1994. – 2006. gadam.  
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Lektore Inese Stars:  
1. RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. Prezentācija “Jauns dzīves kvalitātes 

novērtēšanas instruments bērniem ar hroniskām slimībām Latvijā” (A.Jansone, 
D.Gardovska, I.Stars, T.Lāce).   

2. Konference „The 29th Aspher Annual Conference 07”. Prezentēts stenda referāts 
„Employment of graduates and its compliance wih obtained education.”  (Villeruša 
A., Stars I.) 

3. Piedalīšanās konferencē “ASPHER - First European Conference on Core 
Competencies in Public Health Training” (Orhusa, Dānija).  

 
 

2. Līdzdarbojoties projektos: 
 
Prof. Ģirts Briģis:  
 

1. RSU projekts „Bakteriālu un vīrusinfekciju persistences inducētas makroorganisma 
aizsargmehānismu izmaiņu konstelācijas: jauni jautājumi, jaunas atbildes” (vad. 
L.Vīksna). Apakšprojekts „HIV infekcijas prevalence un paaugstinātas inficēšanās 
riska uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju un to seksa partneru vidū 
Latvijā” (vad. Ģ.Briģis). (IZM projekta ietvaros „Zinātniskās darbības attīstība 
universitātēs”) 

2. RSU projekts „Endogēno un eksogēno nelabvēlīgo riska faktoru ietekmes izpēte uz 
cilvēka organisma sistēmām un funcionēšanas spējām ar multidisciplināras pieejas 
palīdzību.” (vad. G.Bahs). Apakšprojekts „Cukura diabēta pacientu mirstība un to 
determinējošie faktori Latvijā” (vad. Ģ.Briģis). Apakšprojekts „Cukura diabēta 
apmācības un glikēmijas paškontroles ietekme uz cukura diabēta metabolisko 
kontroli” (vad. Ģ.Briģis) 

 
Asoc. prof. Anita Villeruša:  

1. Darba tēma: Skolas vecuma bērnu veselību raksturojošu objektīvo un subjektīvo 
radītāju sakarību izpēte (IZM projekta ietvaros „Zinātniskās darbības attīstība 
universitātēs”, 2007.01.06.-2007. gada 31.12.) 

2. PVO starptautisks pētījums „Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums” 
(HBSC) darba grupā pētnieks (vad. I.Pudule, SVA.; (aptaujas koordinējošā 
institūcija Latvijā – Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”, finansētājs 
– Veselības ministrija). 

3. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2007-2008. ( 
Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas (FINBALT) kopprojekts) vadošais pētnieks 
darba grupā (aptaujas koordinējošā institūcija Latvijā – Valsts aģentūra 
„Sabiedrības veselības aģentūra”, finansētājs – Veselības ministrija, vad. 
I.Pudule). 

4. 2006.- 2008. 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 ( vad. prof. A.Pētersons) 
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Lektore Inese Gobiņa:  
1. Skolēnu veselības pašvērtējumu determinējošie medicīniskie, sociālie un uzvedības faktori un 

to profilakses iespējas (ESF, Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem 
medicīnas zinātnēs”; 2007.g. 1. sept. – 2008.g. 1. augusts)  

2. Skolas vecuma bērnu veselību raksturojošu objektīvo un subjektīvo radītāju sakarību 
izpēte (IZM projekta ietvaros „Zinātniskās darbības attīstība universitātēs”, 
2007.01.06.-2007. gada 31.12. 

 
Lektore Inese Stars: 

1. Dzīves kvalitātes mērīšana bērniem ar hroniskām saslimšanām. (IZM projekta 
“Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” ietvaros).  

 
3. Paaugstinot kvalifikāciju apmācības semināros. 

 
Asoc. prof. A. Villeruša: 

1. Seminārā „Pārmaiņu vadība”, RSU, 2008. gada 3.-4. aprīlis; 
2. Kurss „Studentu pētniecisko darbu vadīšana augstākās izglītības iestādēs- 

Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Ziemeļkrievijas perspektīva”, Gēteborga, 2008. gada 
9.- 10. janvāris. 

 
Lektore Inese Gobiņa:  

1. Dalība Starptautiskajā Skolēnu veselības paradumu pētījuma darba grupu sesijā 
Lisabonā (2007.g. 29. – 31. oktobris).  

 
Docente Ieva Strēle:  

 
1. Kursi „Register-based Epidemiology” Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolā 

(Nordic School of Public health), Gēteborgā, Zviedrijā no 2008.gada 18. līdz 
22.februārim (1.daļa) un no 31.marta līdz 4.aprīlim (2.daļa)  

 
Lektore Lilita Bražinska:  
 

1. 2007.g. 22. novembris, Rīga, Latvijas Kvalitātes asociācija, apliecība Nr. 167/07.  
11. starptautiskā vadības konference „Konkurētspēja un ilgtspējīga attīstība - vai vienas 
monētas divas puses? ”.  
 

 
8. Finansēšanas avoti un infrastruktūru nodrošinājums 

 
 Studijas RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un fizisko un juridisko 
personu līdzekļiem. RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
mācību process noris RSU struktūrvienībās Rīgā, Dzirciema ielā 16 un citās RSU 
struktūrvienībās.  

Rīgas Stradiņa Universitāte nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziņā.  
 
 
Telpas un telpu iekārtojums 
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Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem, video 

projektoriem un labas kvalitātes tāfelēm. Telpas un to aprīkojums ir piemērots mācību 
norises procesam un vajadzībām.   
 
Bibliotēkas resursi 

 
RSU bibliotēka ir akreditēta, un tai piešķirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. 2005. 

gada 9. septembrī ar RSU bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem iepazinās Latvijas 
Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisija. Latvijas Bibliotēku padomes 2005. 
gada 20. septembra sēdē tika apstiprināts LBP Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinums 
par Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas akreditāciju un tās atbilstību valsts nozīmes 
bibliotēkas statusam (LR Kultūras ministrijas Akreditācijas apliecība Nr. 7., 26.09.2005). 
Kopējais bibliotēkas fondu apjoms pārsniedz 320 tūkstošus vienības. 

Bibliotēkā ir pieejami vairāki kopkatalogi, to vidū: 8 valsts nozīmes bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs, Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs, Kurzemes 
virtuālais kopkatalogs.  

 
Literatūras meklēšanai studentiem tiek piedāvātas Tiešsaistes datu bāzes: Letonika , 

LURSOFT datu bāze, NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma), ASV Nacionālās 
medicīnas bibliotēkas tiešsaistes datu bāzes, EBSCO datu bāze, OVID datu bāzes (kas 
piedāvā dažādu medicīnas nozaru pilnu tekstu datu bāzes). 

Pieejami 50 Lippincott Williams & Wilkins žurnāli ar rakstu pilniem tekstiem. Starp 
tiem vairākus, kā Academic Medicine ; ACSM's Health & Fitness Journal ;American Journal 
of the Medical Sciences; American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation; Current 
Opinion in Infection Diseases ; Journal of Occupational & Environmental Medicine; Journal 
of Pediatric Gastroenterology & Nutrition u.c. plaši izmanto arī Sabiedrības veselības 
fakultātes studenti.   
Bibliotēkā par dažādām sabiedrības veselības tēmām ir vairāki simti grāmatu nosaukumi, tiek 
abonēti starptautiski atzīti sabiedrības veselības un epidemioloģijas žurnāli, piem. 
“International journal of epidemiology”, “European journal of Public Health” u.c.  

 
Bibliotēkā SVF studentu vajadzībām ir sagatavots studiju priekšmetu programmām 

atbilstošs literatūras katalogs, pēc kura studenti var atlasīt ieteicamās un papildus literatūras 
avotus.  

Regulāri sekot līdzi jaunumiem, kurus piedāvā RSU bibliotēka, ir iespējams, 
izmantojot bibliotēkas sniegto informāciju RSU mājas lapā.  

Informāciju tehnoloģijas 

    Lai studentiem tiktu nodrošināts mūsdienīgs studiju process, Rīgas Stradiņa 
universitāte studentu apmācības vajadzībām piedāvā 3 datorklases. Datori ir aprīkoti ar 
standarta programmām, kā arī ar statistiskām datu apstrādes programmām SPSS for 
Windows un EPI-INFO, lai sagatavotu studentus atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. 
Studentu darba vietas ir izveidotas atbilstoši darba aizsardzības un ergonomiskajām 
prasībām. 

Studentiem ir pieejama arī patstāvīgo darbu datorklasi, kurā iespējams sagatavot un 
izdrukāt mājas darbus, kopsavilkumus, referātus, kursa darbus un citus ar studiju procesu 
saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu 
iespēju studentiem un docētājiem iegūt darba nepieciešamo papildus informāciju. 
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9. Ārējie sakari 

 
Sabiedrības veselības fakultāte ir Eiropas reģiona Sabiedrības veselības skolas 

asociācijas (ASPHER) pilntiesīgs biedrs. ASPHER ir galvenais neatkarīgais organizators 
Eiropā, kuras darbības mērķis ir stiprināt sabiedrības veselības praksi un pētniecību. 
ASPHER ir dibināta 1966.gadā un uz pašreizējo brīdi tajā darbojas vairāk par 70 
institucionālajiem dalībniekiem, kas pārstāv dažādas ES dalībvalstis. ASPHER aktīvi strādā 
pie sabiedrības veselības galveno kompetenču izstrādes (European Public Health Core 
Competencies). Šo kompetenču izstrādes mērķi ir: veicināt labāku un vienotāku izpratni par 
sabiedrības veselību un sabiedrības veselības speciālista darbību un funkcijām; sekmēt 
komunikāciju, dialogu starp mācību spēkiem un darba devējiem; uzlabot studiju programmu 
kvalitāti, paaugstināt studiju programmu atbilstību darba tirgus prasībām; sekot līdzi 
jaunākām vajadzībām sabiedrības veselībā un savlaicīgi ieviest tās apmācības studiju 
programmās.  Līdzdalība ASPHER nodrošina regulāru savstarpēju informācija apmaiņu un 
pastāvīgu sadarbību starp ES valstu sabiedrības veselības skolām.  

Studiju programmas īstenošanā Sabiedrības veselības fakultātei ir izveidojusies 
sadarbība ar studiju programmām Kauņas medicīnas universitātē, Debrecenas universitātē 
(Ungārijā), Kopenhāgenas universitātē, Malardalenas augstskolā un Karolinskas institūtā 
(Zviedrija). Kā apliecinājums labai sadarbībai ar Debrecenas universitāti ir RSU Sabiedrības 
veselības un epidemioloģijas katedras vadošo profesoru – prof. Ģirta Briģa un asoc.prof. 
Anitas Villerušas – pieredzes apmaiņas vizīte Debrecenas universitātē, kuras laikā tika 
apmeklēta Debrecenas Universitātes Sabiedrības veselības fakultāte, Sabiedrības veselības 
skola un tās katedras.  Viens no specifiskajiem mērķiem bija iepazīšanās ar studiju 
programmām, to salīdzināšana iespējamai studentu apmaiņas uzsākšanai. Tas veiktas 
diskusijas ar programmu vadītājiem un tās īstenošanās iesaistītiem docētājiem. Pieredzes 
apmaiņas vizītes rezultāti ļauj iegūto pieredzi izmanot RSU studiju programmu 
pilnveidošanā, jaunu apmācības metožu izmantošanā. Tika gūtas ierosmes jauniem 
pētniecības virzieniem un sabiedrības veselības prakses programmu veidošanai. Tāpat šī 
vizīte varētu veicināt studentu un pasniedzēju apmaiņu starp augstskolām. 

Studējošiem tiek piedāvātas iespējas noklausīties vieslektoru lekcijas, kuras tiek 
organizētas RSU un ir saistītas ar Sabiedrības veselības un veselības aprūpes un politikas 
jautājumiem. Piemēram, 2008.gada 1. februārī  Rīgas Stradiņa universitātē viesojās ES 
veselības komisārs Markoss Kiprianu. Debatēs ar komisāru aktīvi piedalījās ar Sabiedrības 
veselības fakultātes studenti un tika runāts par tādām šobrīd sabiedrībā aktuālām tēmām kā 
smēķēšana, aptaukošanās problēmas un HIV/AIDS.  

Starptautiskās sadarbības veicināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:  
• Turpināt sadarbību ar Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociāciju (ASPHER) 

maģistrantūras programmas starptautiskai akreditācijai un studentu apmaiņas 
veicināšanai; 

• Atbalstīt maģistra studiju programmas studentu studijas ārvalstīs, aktivizēt 
plašāku studentu apmaiņu.  

• Veicināt sadarbību ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām jaunu sadarbības 
formu meklēšanai.  

 
 
 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes dekāne      A. Villeruša 
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1.pielikums  

 
2007./2008. akadēmiskā gada SVF maģistra studiju programmas II studiju gada 

studentu maģistra darbu tēmas un to zinātniskie vadītāji 
 
 

 Maģistra darba 
autors 

Maģistra darba tēmas 
nosaukums 

Darba zinātniskais 
vadītājs 

1.  Inita Buiķe  Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes nozares darbinieku 
darbspēju indeksu ietekmējošie 
faktori pēc 2002. un 2006.gada 
aptaujām

Doc. Mārīte Ārija Baķe

2. Liene Borherte Darba devēju un darbinieku 
viedoklis par ergonomiskiem darba 
vides faktoriem darba vidē

Doc. Marija Avota 

3. Santa Rozīte  Traumatisms saistībā ar alkohola 
lietošanu reģistrētajos traumu 
gadījumos Latvijā 2007.gadā

Doc. Ieva Strēle 

4.  Anete Rudzīte  Ēšanas paradumu raksturojums 
pusaudžiem Latvijā saistībā ar 
pusaudžu vecumu, dzimumu, 
ķermeņa masas indeksu un ģimenes 
sociāli-ekonomisko stāvokli

Asoc. prof. Anita Villeruša 

5. Zane Trūpa  Medicīnas māsu darba apstākļi, 
riski un saslimstība ar arodslimībām  

Prof. Maija Eglīte    

6. Inta Kangīzere  Asinsspiediena un holesterīna 
mērīšanas ietekmējošo faktoru 
analīze Latvijas iedzīvotājiem 
darbspējas vecumā

Asoc. prof. Anita Villeruša 
Konsultants Ineta Zīriņa 

7. Aira Čekše  Darba transporta tehnikas vadītāju 
vidū sastopamo arodslimību izpēte

Asoc. prof. Jānis Dundurs

8. Ramona Zariņa - 
Ņikiforova 

Faktori, kas ietekmē Latvijas 
ikdienas smēķētājus pieņemt 
lēmumu par smēķēšanas atmešanu

Doc. Māris Taube 
Konsultants Iveta Pudule 
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2.pielikums 

 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 

studentu aptaujas anketa 
 

 
Cienījamais student, 
 
Šīs aptaujas mērķis ir iegūt Jūsu vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes maģistra studiju programmas organizāciju, studiju procesa gaitu, izpildījuma 
kvalitāti un sniegto zināšanu praktisko noderību. 

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju 
programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā.  

Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem, sniedzot savu viedokli un vērtējumus!  
 

1. Kādi motīvi noteica Jūsu izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes 
maģistra studiju programmā (var izvēlēties vairākus atbilžu variantus)?  

 
1. Padziļināta interese par sabiedrības veselību un epidemioloģiju 

2. Vēlme attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru  

3. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā prestiža lieta 

4. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā nepieciešamība  

5. Cits variants ........................................................................................................ 

..................................................................................................................... 

 
2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 

 
1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
 

3. Vai Jūs apmierina studiju procesa organizācija kopumā?  
 

1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
 
4. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši patīk?   
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5. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši nepatīk / 
traucē?  
 
 

 

 
6. Jūsu komentāri un ieteikumi Sabiedrības veselības maģistra studiju programmas 
pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai...   

 
 

 

 
 
7. Vai Jūsu pašreizējais ieņemamais amats un veicamie darba pienākumi ir saistīti ar 
sabiedrības veselību? 
 

1. Jā 
2. Daļēji 
3. Nē 
4. Nestrādāju vispār  

 
 
8. Vai Jūs rekomendētu saviem draugiem un citiem interesentiem studēt Sabiedrības 
veselības maģistra studiju programmā? 

 
1. Jā 
2. Nē  
3. Grūti pateikt  

 
 
 
 
 
 

 

Paldies! 
 

Un veiksmi tālākās studijās Sabiedrības veselības fakultātē!  
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SASKAĥOTS       APSTIPRINĀTS 
RSU Dekānu padomes     RSU Senāta 
2007.gada 10.septembra sēdē     2007.gada 25.septembra sēdē 
Protokols Nr. 2      Protokols Nr. 1-2/25.09.07 

 
 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
„SABIEDRĪBAS VESELĪBA”  

 

 
 
 
 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga, 2007.gads 
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SATURA RĀDĪTĀJS 
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   1.6.3. Absolventu aptaujas un to rezultāti................................................. 9.lpp. 
   1.6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā....................... 11.lpp. 
1.7. Akadēmiskā personāla skaits.................................................................  11.lpp. 
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1.9. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika............................................................................................ 
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1.10. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums..................... 14.lpp.  
1.11. Ārējie sakari........................................................................................... 15.lpp.  
 
 
Pielikumi 
  

  

1. pielikums Studiju priekšmeta „Medicīnas tiesības” apraksts  17.lpp. 
2. pielikums  2006./2007. akadēmiskā gada SVF maăistra studiju 

programmas II studiju gada studentu maăistra darbu tēmas 
un to zinātniskie vadītāji 

22.lpp. 

3. pielikums  RSU SVF maăistra studiju programmas studentu aptaujas 
anketa  

23.lpp.  
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1. STUDIJU PROGRAMMAS PAŠVĒRTĒJUMS 

 
 
1.1. Studiju programmas mērėi:  
 

1. Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu sabiedrības veselības 
zinātĦu jomās ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām un spēju veiksmīgi 
darboties sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā, novērtēt 
dinamiskās izmaiĦas, saskaĦot starpsektoru sadarbību un veidot uz dzīves 
kvalitātes paaugstināšanu virzītu veselības aprūpes sistēmu. 

2. Sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās disciplīnas attīstību Latvijā, 
veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības veselības speciālistu.  

 
1.2. Studiju programmas uzdevumi:  
 

1. Sniegt topošiem maăistrantiem padziĜinātas teorētiskās un metodoloăiskās 
zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā. 

2. Nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieĦemšanā, dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un 
izvērtēšanā. 

3. Sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 
prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā. 

4. Īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un Pasaules sabiedrības 
veselības nozares attīstības tendencēm. 

5. Palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 
projektu izstrādē un īstenošanā. 

6. Sekmēt maăistra studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 
konkurētspēju gan Latvijas, gan arī Eiropas darba tirgū.  

 
1.3. Studiju programmas organizācija 
 
Maăistra studiju programma Sabiedrības veselībā ir veidota saskaĦā ar LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, jo tā 
paredz:  

1. PadziĜinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaĦu apgūšanu un attīstīšanu 
sabiedrības veselības zinātnē. 

2. Studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 

Maăistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 kredītpunktus 
sastāda maăistra darbs.  

1. tabula 
 

Studiju gads Apgūstamie studiju priekšmeti, to jomas 
I studiju gads � A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti, kuru mērėis ir 

teorētisko un praktisko zināšanu sniegšana pētniecībai sabiedrības 
veselības nozarē: sabiedrības veselības teorija; epidemioloăija; 
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pētniecības metodoloăija; kvalitatīvās pētniecības metodes; statistika.  
II studiju gads  � B (obligātās izvēles) kategorijas studiju priekšmeti, kuri ir paredzēti 

padziĜinātu zināšanu iegūšanai dažādās sabiedrības veselības jomās: 
veselības veicināšanā, politikā un praksē; veselības aprūpes 
menedžmentā, profesionālajā ētikā, pacientu tiesībās, vides veselībā u.c.  
� Tiek izstrādāts un aizstāvēts maăistra darbs. Maăistra darbs ir 
pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē vai kādā no tās 
apakšnozarēm, kurā topošais maăistrants parāda savas spējas 
zinātniskajā pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus secinājumus.  

 
Visa studiju programmas norise ir organizēta atbilstoši padziĜinātu un specifisku 

zināšanu apguves vajadzībām sabiedrības veselības zinātnē un praksē.  
 
1.4. Studijas programmas praktiskā realizācija 

 
Maăistra studiju programma ir paredzēta pilna laika klātienes studentiem, un tiek 

realizēta 2 akadēmiskos gados jeb 4 semestros. Studiju gadu veido divi semestri un ziemas 
un pavasara sesija.  

 
1. tabula 

Studiju programmas pamatdaĜas 
  

Studiju priekšmeti Apjoms kredītpunktos 

A kategorijas studiju priekšmeti 40 kredītpunkti 
B kategorijas studiju priekšmeti  20 kredītpunkti  
Maăistra darbs 20 kredītpunkti  
KOPĀ:  80 kredītpunkti 

 
 

Maăistra studiju programmas Sabiedrības veselībā paredzētās mācību vielas sekmīgai 
apguvei darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  
 

1. Interaktīvas lekcijas, kuru mērėis ir iesaistīt studentus aktīvā mācību vielas apguvē 
un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu identifikācijā, problēmsituāciju 
analīzē un risinājumu piedāvāšanā.  
 

 2. Nodarbības un semināri. Semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju 
priekšmeta mācību materiāls, pārrunātas sarežăītākās priekšmeta tēmas un trenētas 
praktiskās iemaĦas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas semināros, 
piemēram, pētniecības projekta izveidošanā un prezentācijas prasmju treniĦā. 
Studentiem notiek praktiskās nodarbības ar statistiskajām datu apstrādes programmām: 
SPSS, STATISTIKA, EPI-INFO u.c. 
 

 3. Studentu patstāvīgais darbs, kura mērėis ir sagatavot studentu patstāvīgai 
zinātniskās pētniecības darbībai. TādēĜ maăistra programmas studiju process paredz 
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studenta individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, 
eseju, pētniecības projektu sagatavošanu un prezentāciju.  

 

Pielietoto mācību metožu mērėis ir pilnveidot maăistrantu spēju kritiski analizēt 
sabiedrības veselības situācijas un atklāt problēmas, pieĦemt lēmumu problēmu 
atrisināšanai, pielietojot teorētiskās zināšanas, loăiski prognozējot situāciju attīstību 
nākotnē, attīstīt saskarsmes spējas, veicināt līdera un vadītāja prasmes, spēju strādāt 
individuāli un grupā, pielietot zināšanas praksē. 
 
 

2006./ 2007. akadēmiskajā gadā maăistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā organizācijā un praktiskajā realizācijā tika veiktas sekojošas izmaiĦas: 

 
1. Ieviests jauns izvēles studiju priekšmets “Medicīnas tiesības” (B, 2 KP, II studiju 

gads rudens semestris). Studiju priekšmeta vadītāja – st. pasniedzēja S. Olsena 
(studiju priekšmeta aprakstu sk. 1.pielikumā).  

 
 1.5. Vērtēšanas sistēma 
 

Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām”.  

Vērtējot studiju programmas studentu sasniegumus, tiek ievēroti sekojoši principi: 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība, t.i., studentiem, uzsākot studiju 

priekšmeta apguvi, ir pieejama informācija par to prasību kopumu, kas ir 
nepieciešams pozitīvai izglītības sasniegumu novērtēšanai;  

2. Vērtējuma obligātuma princips – Studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu par programmas satura apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala 
pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., 
vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles);  

 
Studiju vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 

ballu sistēmā (sk. 2. tabulu). Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz 
viduvēji).  
 

2.tabula 
 

Eksāmena un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas 10 ballu skala  
 

Apguves līmenis Vērtējums 
( balles) 

Vērtējums 

ěoti augsts 
10 (izcili) Izcils 

9 (teicami) Teicams 

Augsts 
8 (Ĝoti labi) ěoti labs 

7 (labi) Labs 
Vidējs 6 (gandrīz labi)  Gandrīz labs 
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5 (viduvēji)  Viduvējs 

4 (gandrīz viduvēji)  Gandrīz viduvējs 

Zems 
3 (vāji) 

Negatīvs vērtējums 2 (Ĝoti vāji) 
1 (Ĝoti, Ĝoti vāji) 

 
Pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas un nosaka studiju priekšmeta 

vadītājs. Galīgajā vērtējumā par studiju priekšmeta apguvi var ietvert studenta darba 
novērtējumu visa studiju priekšmeta apguves laikā, piemēram: 
� līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās, 
� pārbaudes darbu rezultāti, 
� patstāvīgo mājas darbu rezultāti,  
� patstāvīgo darbu (grupas un individuālo) aizstāvēšana, 
� ieskaites vai eksāmena vērtējums. 

 
Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: uzdevums, referāts, problēmas izpēte, 

situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta analīze, faktu materiālu apkopojums un 
izvērtējums u.c. 
Eksāmenu prasības apstiprina atbilstošās katedras vadītājs.  
Students ir sekmīgi apguvis studiju priekšmetu, ja: 
� nodarbību un semināru apmeklētība ir 100%; 
� aktīvi uzstājies semināros; 
� savlaicīgi iesniedzis visus mājas darbus; 
� pārbaudes darbi un gala pārbaudījums vērtēts vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles) 
 

Studiju programmas beigās students raksta maăistra darbu. Tas ir individuāls 
pētniecisks darbs, kurš tiek sagatavots un prezentēts atbilstīgi RSU Nolikumam Par 
maăistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu.  

 
2006./ 2007. studiju gadā maăistra darbus aizstāvēja 11 Sabiedrības veselības 

fakultātes Maăistra studiju programmas II studiju gada studentes (maăistra darbu 
tēmas sk. 2.pielikumā). 3 studentes, kuras aizstāvēja maăistra darbu, sākotnēji ir studējušas 
RSU Sabiedrības veselības skolā un pēc studiju programmas akreditācijas beigām tika 
ieskaitītas RSU Sabiedrības veselības fakultātes Maăistra studiju programmā maăistra 
darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Maăistra darba novērtēšanas komisija noslēguma sēdē 
atzina, ka visas 11 Sabiedrības veselības fakultātes Maăistra studiju programmas studentes 
ir sekmīgi aizstāvējušas savus izstrādātos maăistra darbus un ieguvušas sekojošus 
vērtējumus:  

 
� Vērtējums “teicami” ( 9 balles) – 3 studentes  
� Vērtējums “Ĝoti labi” (8 balles) – 3 studentes  
� Vērtējums “labi” ( 7 balles) – 2 studentes  
� Vērtējums “gandrīz labi “ (6 balles) – 2 studentes  
� Vērtējums “gandrīz viduvēji” (4 balles) – 1 studente  
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Izpildot visas studiju programmas prasības un sekmīgi aizstāvot maăistra darbu, 
studentes ir tiesīgas iegūt veselības zinātĦu maăistra grādu veselības aprūpē.  

1.6. Studējošo raksturojums 
   
 Par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā studentiem var kĜūt Latvijas Republikas pilsoĦi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 
augstāko izglītību (bez vecuma ierobežojuma) sekojošās zinātĦu jomās: sabiedrības 
veselība, ārstniecība, veselības aprūpes bāzes zinātnes, sociālais darbs, zobārstniecība, 
farmācija, sociālās un cilvēktiesību zinātnes; informācijas un saskarsmes zinātnes. Ar 
uzĦemšanas noteikumiem sīkāk var iepazīties RSU mājas lapā www.rsu.lv  
  
1.6.1. Studējošo skaits programmā.  
 

2006./2007. studiju gadā maăistra programmā studēja 26 pilna laika studenti, no tiem: 
15 pirmajā studiju gadā un 11 otrajā studiju gadā. I studiju gadā imatrikulēja 15 studentus. 
Fakultāti absolvēja 11 maăistra studiju programmas absolventi.  

 
1.6.2. Studējošo aptaujas un to rezultāti 
 

Studējošo aptauja ir veids, kā iegūt nepieciešamo atgriezenisko informāciju par 
studiju programmu un studiju procesu, izzināt studentu viedokĜus un ieteikumus, kas 
Ħemami vērā, veicot studiju procesa plānošanu.  

Studentu aptauja tika veikta 2007.gada septembrī. Aptaujas anketu sk. 3.pielikumā.  
 
Atbildot uz jautājumu par motivācija studēt maăistrantūras studiju programmā, 

studenti visbiežāk minēja: 
 
� padziĜināto interesi par sabiedrības veselību un epidemioloăiju (6 atbildes);  

� vēlmi attīstīt akadēmisko karjeru (5 atbildes) 

� nepieciešamību iegūt maăistra grādu (5 atbildes).  

� maăistra grādu kā prestiža lietu atzīmēja 3 studenti (3 atbildes).  
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1.attēls  

  

Apmierinātība ar studiju programmu 

0% 
"neapmierin

a"

17% "drīzāk 
neapmierina

"
25% 

"apmierina"

58% "drīzāk 
apmierina"

 
 
 

Studenti brīva jautājuma formā tika aicināti konkrētāk minēt lietas, ar kurām studiju 
laikā ir apmierināti vai tieši pretēji – neapmierināti, kā arī izdarīt komentārus vai 
ieteikumus par studiju programmas uzlabošanu un pilnveidošanu.  
 
Apmierina:  
 
� Piedāvātie daudzpusīgie un interesantie studiju priekšmeti. 
� Jaunas un noderīgas zināšanas. 
� Pasniedzēju kompetence un pasniegšanas veids. 
� Mācību norises laiks un vieta, kā arī iespēja apvienot studijas ar darbu. 
 
Neapmierina: 
 

� Ierobežotā izvēles studiju priekšmetu izvēle mazā studentu kopskaita dēĜ.  
� Nodarbību laiks (lekcijas un nodarbības varētu sākties vēlāk pēcpusdienā).  
� Organizatoriska rakstura nepilnības studiju procesā.  
� Atsevišėu mācību tēmu pārklāšanās ar bakalaura studiju programmā apgūto mācību 
vielu.  
 
Ieteikumi:  
 
� Uzlabot studiju procesa organizāciju.  
� Pārskatīt studiju priekšmetu mācību vielu, lai ierobežotu tēmu pārklāšanos ar bakalaura 
studiju programmu. 
� Palielināt izdales mācību materiālu skaitu.  
� Palielināt izvēles iespējas izvēles studiju priekšmetu skaitu. 
 

Nepieciešamos mācību līdzekĜus, kas domāti studiju patstāvīgajam darbam, studenti 
visbiežāk meklē, izmantojot interneta resursus, kā arī apmeklējot publiskās bibliotēkas 
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(NLB, LAB). Mazāk studentu atzīmēja, ka pērk grāmatas, izmanto darbā pieejamos 
informācijas un literatūras avotus vai apmeklē RSU bibliotēku. Savukārt, datoru pieejamība 
ir nodrošināta mājās vai darba vietā, tamdēĜ RSU datorus neizmanto.  

 
Lai noskaidrotu, cik studentiem darbs ir saistīts ar sabiedrības veselību, tika uzdots 

šo faktu precizējošs jautājums.  
2.attēls 

Pašreizējā darba saistība ar sabiedrības 
veselību 

0% "nav 
saistīts"

8% 
"nestrādā"

50% "daĜēji 
saistīts"

42% "ir 
saistīts"

 
 
  
1.6.3. Absolventu aptaujas un to rezultāti 
 

Maăistrantūras studiju programmas pirmais izlaidums bija 2003. gadā. Kopš tā laika 
Veselības zinātĦu maăistra grādu sabiedrības veselībā kopumā ieguvuši 42 studenti (skat. 4. 
attēlu). Lielākā daĜa no maăistrantūras studiju programmu absolventiem (28) ir beiguši arī 
šīs pašas fakultātes bakalaura studiju programmu. Maăistrantūras studiju programmā 
2005./2006. un 2006./2007. akadēmiskajos gados studēja arī studenti no Sabiedrības 
veselības skolas. 
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4.attēls  
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Veicot absolventu aptauju un apkopojot iegūtos rezultātus, var secināt, ka:  
 
 Maăistra studiju programmas ietvaros studenti ir ieguvuši labas zināšanas pētniecībā 

sabiedrības veselības un epidemioloăijas jomā. 

 Studiju laikā sniegtā informācija ir devusi plašu skatījumu uz sabiedrības veselības 

zinātnes perspektīvām un pētniecības iespējām. 

 Piedāvātie izvēles studiju priekšmeti ir atbilstoši sabiedrības veselības nozarei.  

 Studiju laikā iegūtās zināšanas tiek izmantotas ikdienas darba pienākumu izpildē. 

 Ne vienmēr darba devējs novērtē maăistra grāda iegūšanu. 
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 1.6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

  

 Fakultātes domē darbojas divi RSU Studējošo pašpārvaldes apstiprinātie studējošo 
pārstāvji. Tādejādi tiek nodrošināta patstāvīga studējošo klātbūtne un viĦu interešu 
aizstāvība, sagatavojot un apstiprinot fakultātes un tai piesaistīto RSU struktūrvienību 
darbības un attīstības prioritātes; izskatot un saskaĦojot studiju programmu projektus pirms 
to apstiprināšanas ārējos un RSU iekšējos normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā. 

 
1.7. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti 20 pasniedzēji, t.sk. 6 profesori un asociētie 

profesori, 5 docenti, 4 lektori un 5 stundu pasniedzēji. Vairāki pasniedzēji turpina studijas 
doktorantūrā.      

 
 
1.8. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un 
uzdevumu īstenošanai.  

 
Pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu sabiedrības veselības dažādās apakšnozarēs. To 

apliecina piedalīšanās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs, publikāciju skaits, 
dalība dažādos Latvijas un starptautiskos projektos. Kā nozīmīgākās sabiedrības veselībā 
raksturīgās zinātniskās jomas, kurās strādā programmas docētāji un tiek iesaistīti arī studenti, 
jāmin: 

� pētījumi par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības paradumiem (Latvijas 
pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības paradumu pētījums 
pusaudžiem, Pasaules veselības aptauja, Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojums u.c.); 
� pētījumi par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju apmierinātību ar 
to; 
� pētījumi par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību. 

 
Studiju programmas realizācijā pieaicinātie pasniedzēji ir augstas kvalifikācijas 

sabiedrības veselības dažādās jomās strādājoši speciālisti ar iepriekšēju pedagoăisku pieredzi.  
 
Sabiedrības veselības fakultātes Dome atbilstīgi akadēmiskā personāla ievēlēšanas 

kārtībai RSU novērtē attiecīgā amata pretendentu zinātnisko un pedagoăisko kvalifikāciju, kā 
arī ievēl lektorus, asistentus, pētniekus un vadošos pētniekus. Pasniedzēju profesionālā un 
akadēmiskā kvalifikācija tiek izvērtēta pēc publikāciju skaita un iepriekšējās darba pieredzes 
akadēmiskā jomā. Pārējā akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka RSU Nolikums 
par akadēmiskā personāla ievēlēšanu. 
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1.9. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 
Sabiedrības veselības fakultātes profilējošajā Sabiedrības veselības un epidemioloăijas 

katedrā šobrīd štatā strādā 1 profesors, 1 asociētais profesors, 2 docenti, 4 lektori. 2 lektori 
turpina studijas doktorantūrā, savukārt, docenta v.i. Ieva Strēle, 2007.gada 13.jūnijā ieguva 
medicīnas zinātĦu doktora grādu, aizstāvot disertāciju „Cukura diabēta pacientu 
sociālā ekonomiskā stāvokĜa ietekme uz glikēmijas kontroli.” 
 
Docētāji savu kvalifikāciju paaugstina: 
 

1. Piedaloties vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs, semināros 
un kongresos:  

 
Asoc. Prof. A. Villeruša:  
1) RSU zinātniskajā konferencē 2007.g. 29. – 30. marts:  
Stenda referāts-„ Latvijas pieaugušo iedzīvotāju attieksme un rīcība satiksmes drošības 
ievērošanā”, A.Villeruša, L.Rīta, I. Pudule, tēzes, RSU Zinātniskā konference, 2007, 69.  
2) 2007.g. 6. jūn. – Skolēnu veselības paradumu pētījuma simpozijs, Jyväskylä, Somija. 
Prezentācija – „Subjective Health Complaints among Adolescents in Latvia from 1994 – 
2006”/ Subjektīvās veselības sūdzības pusaudžiem Latvijā laikā no 1994. – 2006 .g. 
3)7. Eiropas Starptautiskās veselības veicināšanas un veselības izglītības konference 
Budapeštā, Ungārija; 2006. gada 18.- 21. oktobrī. 
4)Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas ( EUPHA)14 konferencē Politika un sabiedrības 
veselība („Politics, policies and / or the Public health”) Šveicē, Montreux 2006. gada 16.-18. 
novembrī; 
5)FINBALT darba grupas tikšanās 2.10.2006.- 3.10.2006. KauĦa, Lietuva 
I.Strēle:  
1) 14. Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas (EUPHA) konference Montreux (Šveicē) no 
2006.gada 16. līdz 18.novembrim.  
I. GobiĦa: 
1)2006.g. okt. – 6-tā Starptautiskā Pusaudžu veselības un labklājības konference Londonā. 
Tēzes (sagatavošanā publicēšanai): „Health-related predictors of self-rated health among 
adolescents in Latvia” 
2) 2006.g. okt. – 7-tā Eiropas Veselības veicināšanas un veselīgas izglītības konference 
Budapeštā. Tēzes: Gobina I, Villerusa A, Pudule I. Health Promoting Behaviours at Health 
Promotion Schools in Latvia. Book of Abstracts: Globalization and Equity: Consequences for 
Health Promotion Policies and Practices. NIHD & IUHPE, 2006:122  
Ă. Briăis:  
1)EUPHA 2006 ikgadējā conference (Monreux, Ženēva)   
I. Stars:  
1) RSU 2007.gada Zinātniskā konference. Stenda referāts „Latvijas pusaudžu apmierinātība 
ar sava ėermeĦa ārējo izskatu” I. Stars, I. GobiĦa  
2) I. Stars 1st International Conference of the journal Public Health. Social, Cultural and 
Economic Determinants of Health. Stenda referāts „Choice in cosmetic surgery: a 
phenomenological insight on its cultural factors” (Lisabona, Portugāle).  
 
 
 
 
 



Rīgas StradiĦa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

 13

2. Līdzdarbojoties projektos: 
 
Asoc. prof. Anita Villeruša  
1) IZM finansētais projekta “Zinātniskās darbības attīstība augstskolās” apakšprojekta 
“Veselība un veselības rīcības novērtējums Latvijā” īstenošana no 2006. gada 1. jūnija līdz 
2006. gada 31. decembrim. Vadītāja: asoc. Prof. A.Villeruša, RSU Sabiedrības veselības un 
epidemioloăijas katedra, Humanitāro zinātĦu katedra un Socioloăijas katedra.  
2) kā pētnieks Valsts pētījumu programmā (VPP) „LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU DZĪVILDZI UN 
DZĪVES KVALITĀTI APDRAUDOŠO GALVENO PATOLOĂIJU ZINĀTNISKA IZPĒTE AR 
MULTIDISCIPLINĀRA PĒTNIECISKĀ KONSORCIJA PALĪDZĪBU”. Rīgas StradiĦa Universitātes 
Projektā Nr. 6 „Uz modernām tehnoloăijām balstītu iedzimtu patoloăiju diagnostikas un 
ārstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes 
pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai ”. Projekta vadītājs – prof. A. Pētersons ; VPP 
finansējums - no LR IZM.no 2006.- 2008. 
3) asoc. prof. A.Villeruša darba grupā Starptautiskā pētījuma: FINBALT ( Latvija, Lietuva, 
Igaunija un Somija) īstenošanā: “Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu 
pētījums”; vadītāja: I. Pudule, 2006.-2007. Atbildīgā institūcija: Veselības veicināšanas 
valsts aăentūra, finansētājs projektam VM.  
4) asoc. prof. A. Villeruša darba grupā Starptautiskā Skolēnu veselības paradumu pētījumā: 
HBSC: “Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums” Vadītāja: I. Pudule, 2006.-2007. 
Atbildīgā institūcija: Veselības veicināšanas valsts aăentūra, finansētājs projektam VM.  
 
Prof. Ăirts Briăis  
1) Eiropas Savienības Veselības apsekojumu informācijas datubāzes (EUHSID) projekts. 
(2005 – 2007) BeĜăijas Zinātniskais sabiedrības veselības institūts. Projekta vad. Dr. Jean 
Tafforeau. 
2) Veselības reformas – Latvija (Health in Transition – Latvia). (2004 – 2006). PVO un 
starptautiskais projekts „Observatorija”.  
3) ”ES Veselības interviju apsekojumu moduĜu adaptācija un kognitīvā testēšana Latvijā”;  
Latvijas Centrālais statistikas birojs; 2006; Finansēšana – CSP, Eurostat. 
4) Veselības aprūpes sistēmas analīze. Latvija.” Vad. E.Tragakes (Grieėija), Starptautiskais 
projekts Observatorija. 2005 – 2007; finansēšana – proj. Observatorija, PVO. 
 

3. Paaugstinot kvalifikāciju apmācības semināros. 
 
Asoc. prof. A. Villeruša: 
1) FINBALT projekta darba grupas seminārā KauĦā 
2) HBSC pētījuma konferencē un ikgadējā darba seminārā Juvaskilā ( Somijā)  
3) PHETICE projekta darba grupas seminārā Roterdamā ( Holandē) 
4) Pasaules veselības aptaujas datu analīzes seminārā Ženēvā;  
5) Latvijas- Holandes partnerprojekta Sabiedrības veselības monitorings un ziĦošanas 
sistēma rīkotajā seminārā, Rīgā 
6) EuroHealthNet seminārs par veselības veicināšanas kapacitātes celšanu Eiropā, Rīgā 
I. GobiĦa: 
1) 2007.g. 8. – 10. janv. – Mācību kurss „Ievads daudzpakāpju statistiskajā modelēšanā”, 
Bristoles Universitāte.  
2) 2006.g. 4. – 15.dec. Mācību kurss „Ar dzīvesveidu saistīto veselības paradumu 
epidemioloăija”, ZiemeĜvalstu Sabiedrības veselības skola Gēteborgā (4 ECTS). 
I.Strēle: 
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1) „Lifestyle Epidemiology” ZiemeĜvalstu Sabiedrības veselības skolā (Nordic School of 
Public Health) no 2006.gada 4. līdz 15.decembrim 
I.Stars: 
1) 2006.g. 20. -23. novembris, LU, Rīga. Seminārs:„New Aspects of European Integration”   
2) 2007.g. 22.-23. maijs, LU, Rīga. Seminārs: “The Use of Grounded Theory: practice and 
theory”  
 

 
1.10. Finansēšanas avoti un infrastruktūru nodrošinājums  
 
 Studijas RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem un fizisko un juridisko 
personu līdzekĜiem. RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmas 
mācību process noris RSU struktūrvienībās Rīgā, Dzirciema ielā 16 un citās RSU 
struktūrvienībās.  

Rīgas StradiĦa Universitāte nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziĦā.  
 
Telpas un telpu iekārtojums.  

 
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem un labas 

kvalitātes tāfelēm. Pēc pasniedzēja pieprasījuma auditorijas var tikt nodrošinātas ar video 
projektoriem un citu prezentācijas tehniku.  
 
Bibliotēkas resursi.  

 
RSU bibliotēka ir akreditēta, un tai piešėirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. 2005. 

gada 9. septembrī ar RSU bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem iepazinās Latvijas 
Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisija. Latvijas Bibliotēku padomes 2005. 
gada 20. septembra sēdē tika apstiprināts LBP Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinums 
par Rīgas StradiĦa universitātes bibliotēkas akreditāciju un tās atbilstību valsts nozīmes 
bibliotēkas statusam (LR Kultūras ministrijas Akreditācijas apliecība Nr. 7., 26.09.2005). 
Kopējais bibliotēkas fondu apjoms pārsniedz 320 tūkstošus vienības. 

Bibliotēkā ir pieejami vairāki kopkatalogi, to vidū: 8 valsts nozīmes bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs, Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs, Kurzemes 
virtuālais kopkatalogs.  

Literatūras meklēšanai studentiem tiek piedāvātas Tiešsaistes datu bāzes: Letonika , 
LURSOFT datu bāze, NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma), ASV Nacionālās 
medicīnas bibliotēkas tiešsaistes datu bāzes, EBSCO datu bāze, OVID datu bāzes (kas 
piedāvā dažādu medicīnas nozaru pilnu tekstu datu bāzes). 

Pieejami 50 Lippincott Williams & Wilkins žurnāli ar rakstu pilniem tekstiem. Starp 
tiem vairākus, kā Academic Medicine ; ACSM's Health & Fitness Journal ;American Journal 
of the Medical Sciences; American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation; Current 
Opinion in Infection Diseases ; Journal of Occupational & Environmental Medicine; Journal 
of Pediatric Gastroenterology & Nutrition u.c. plaši izmanto arī Sabiedrības veselības 
fakultātes studenti.   

Bibliotēka piedāvā elektroniskās informācijas resursu - Evidence Based Medicine 
Reviews (EBMR) - uz pierādījumiem balstītā medicīnā, kas apvieno četrus resursus (ACP 
Journal Club; Cochrane Central Register of Controlled Trials; Cochrane Database of 
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Systematic Reviews; Database of Abstracts of Reviews of Effects) un ir vienoti izmantojamā 
datu bāzē.  

Pašreiz bibliotēkā par dažādām sabiedrības veselības tēmām ir vairāki simti grāmatu 
nosaukumi, tiek abonēti starptautiski atzīti sabiedrības veselības un epidemioloăijas žurnāli, 
piem. “International journal of epidemiology”, “European journal of Public Health” u.c. 
Bibliotēkā SVF studentu vajadzībām ir sagatavots studiju priekšmetu programmām atbilstošs 
literatūras katalogs, pēc kura studenti var atlasīt ieteicamās un papildus literatūras avotus.  

RSU bibliotēkā atrodas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) informatīvais centrs, 
kurā regulāri pienāk jaunākās šīs organizācijas publikācijas: dažādu starptautiski nozīmīgu 
konferenču apkopojumi, likumdošanas, politikas un stratēăiska rakstura dokumenti 
sabiedrības veselības jomā. Tā ir lieliska iespēja Sabiedrības veselības fakultātē studējošiem 
iepazīties ar jaunākajiem PVO izdevumiem. 

 Informāciju tehnoloăijas. 

    Lai studentiem tiktu nodrošināts mūsdienīgs studiju process, Rīgas StradiĦa 
universitāte studentu apmācības vajadzībām piedāvā 3 datorklases ar 38 darbavietām. Datori 
ir aprīkoti ar standarta programmām, kā arī ar statistiskām datu apstrādes programmām SPSS 
for Windows 14.0 un EPI-INFO. Studentu darba vietas ir izveidotas atbilstoši darba 
aizsardzības un ergonomiskajām prasībām, lai maksimāli nodrošinātu gan pasniedzēja, gan 
studentu komfortu.   

Datoros ir uzstādīta jaunākās (statistikas) programmas, lai sagatavotu studentus atbilstoši 
mūsdienu darba tirgus kvalitātes prasībām. 

No lekcijām un nodarbībām brīvajā laikā studentam ir arī iespēja apmeklēt patstāvīgo 
darbu datorklasi, kurā iespējams sagatavot un izdrukāt mājas darbus, kopsavilkumus, 
referātus, kursa darbus, u.c. ar studiju procesu saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases 
darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu iespēju studentiem un docētājiem gūt papildus 
informāciju no globālā tīmekĜa. 

  Notiek nepārtraukta datoru un programmnodrošinājuma atjaunošana.  
 

 Ārējie sakari.   

 

 SVF sadarbojas ar ASPHER un tās programmas ietvaros tiek uzturēta sadarbība ar 
maăistra studiju programmu KauĦas medicīnas universitātē, Debrecenas universitātē 
(Ungārijā), Kopenhāgenas universitātē, Tartu universitātē un Karolinskas institūtā 
(Zviedrija). 

Maăistrantiem vienmēr tiek piedāvātas iespējas noklausīties vieslektoru lekcijas, 
kuras tiek organizētas RSU un ir saistītas Sabiedrības veselības un veselības aprūpes un 
politikas jautājumiem. Studiju priekšmetu Statistika 2006.2007. studiju gadā pasniedza 
Kuopio universitātes pasniedzējs, Dr.med. Noels Barengo.  

Tiek veicināta akadēmiskā personāla pētnieciskās darbība un piedalīšanās 
konferencēs, semināros Latvijā un ārvalstīs. Gan prof. Maija Eglīte, gan asoc. prof. 
A.Villeruša un Ă. Briăis īslaicīgi uzturējušies starptautisku projektu īstenošanas sakarā 
ārvalstīs. Profesors Ăirts Briăis Erasmus programmas ietvaros lasīja lekcijas Kuopio 
universitātē ( Somija). 
 
 
Starptautiskās sadarbības veicināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:  
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1. Turpināt sadarbību ar Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociāciju 
(ASPHER) maăistrantūras līmeĦa studiju starptautisko standartu izveidē; 

2. Atbalstīt maăistra studiju programmas studentu studijas ārvalstīs.  

3. Plānots aktivizēt plašāku studentu un pasniedzēju apmaiĦu.  

4. Veicināt sadarbību ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām jaunu 
sadarbības formu meklēšanai un absolventu labākai piesaistei darbavietām. 

 

 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes dekāne                                                 / A.Villeruša 
 
 

1.pielikums 
 

Rīgas StradiĦa Universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

Programma “ Akadēmiskā studiju programma veselības zinātĦu maăistra grāda 
iegūšanai veselības aprūpē” 

2006./2007. studiju gada I semestris 
 

Studiju kurss 
„Medicīnas tiesības” 

 
Vispārīga informācija par kursu 

 
Kursa veids. 
 3 lekcijas / 3 semināri / patstāvīgs pētījums 
 
Pārbaudes veids. 
Pētījuma prezentācija (30 %) / rakstiska ieskaite kursa vidū (30 %) / noslēgumā – rakstiska 
atvērto grāmatu ieskaite (40%). Obligāts nosacījums kursa pabeigšanai – pozitīvs vērtējums 
katrā no pārbaudes veidiem. 
 
Akadēmiskais līmenis. 
Maăistra programma, kods . 
 
Akadēmiskais statuss. 
Obligāts. 
 
Kursa akadēmiskā vērtība. 
2 (divi) kredītpunkti. 
 
Kursa docētājs.  
Lektore MD, JD Solvita Olsena. 
E – pasts: solvitaolsena@apollo.lv 
Konsultācijas notiek individuāli vienojoties ar lektoru vismaz  nedēĜu iepriekš.  
 
Kursa mērėi un uzdevumi. 
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1. Iepazīstināt ar medicīnas tiesību vietu un lomu tiesību sistēmā. Iepazīstināt ar 
medicīnas tiesības attīstību un saikni ar citām zinātĦu nozarēm, īpašu vērību veltot 
bioētikas dimensijai. 

2. Iepazīstināt ar medicīnas tiesību avotiem, apspriežot tiesu spriedumus un literatūru, 
īpašu uzmanību pievēršot nacionālajiem tiesību avotiem un literatūrai. 

3. Nodrošināt ieskatu kopīgajos un vispārīgajos medicīnas tiesību principos, medicīnas 
tiesību definīcijās un terminos. 

4. Veidot sapratni par medicīnas tiesību dažādo normatīvo regulējumu, veidot izpratni 
par regulējuma ietekmi nacionālajā un starptautiskajā līmenī. 

5. Nodrošināt iespēju studentiem iepazīt galveno medicīnas tiesību nozaru būtību un 
aktuālās problēmas, īpašu vērību veltot pacientu tiesībām, ārstniecības personu 
profesionālās darbības regulējuma tiesībām, reproduktīvajām tiesībām, veselības 
aprūpes organizācijas tiesībām. 

6. Attīstīt studentu izpratni un analītiskās prasmes, risinot aktuālus medicīnas tiesību un 
medicīnas ētikas problēmjautājumus.  

7. Nodrošināt studentu patstāvīgu un grupu darbu, analizējot un risinot aktuālus 
medicīnas tiesību jautājumus. 

8. Nodrošināt ieskatu medicīnas tiesību salīdzinošajā dimensijā Latvijas, Eiropas un 
pasaules kontekstā.  

 
Kursa saturs. 
 
Kurss piedāvā iepazīties ar medicīnas tiesībām, to izcelsmi un darbību. Kursā tiek apskatīta 
starptautiskā un nacionālā medicīnas tiesību sistēma, Latvijas, Eiropas Savienības un citu 
Eiropas valstu medicīnas tiesību sistēmas salīdzinošā perspektīvā. Apmācības procesa laikā 
studenti veido dziĜāku izpratni par medicīnas tiesību būtību, principiem, to izcelsmi, ietekmi 
veselības aprūpes nodrošināšanā un nozīmi starptautiskajās un nacionālajās tiesībās.  
Pēc iepazīšanās ar medicīnas tiesību pamatjautājumiem, kursa laikā padziĜināti tiek 
apspriestas šādas tēmas un aktualitātes: 

1. Sociālās pacientu tiesības un individuālās pacientu tiesības. 
2. Veselības aprūpes organizācijas tiesības. 
3. Ārstniecības personu darbības regulējums. 
4. Reproduktīvās tiesības. 

Piedaloties nodarbības un rakstot patstāvīgo darbu, studenti tiek iesaistīti aktuālu medicīnas 
tiesību problēmu apzināšanā, pētīšanā un risināšanā.    
 
Izmantojamā literatūra. 
 
Normatīvie akti. 

Starptautiskie tiesību akti  
Latvijā ratificētie: 
• ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija 
• Eiropas konvencija par Cilvēktiesībām un Pamatbrīvībām 
• Citas ANO konvencijas un deklarācijas 

 
Latvijā neratificēti:  
• EP Konvencija par cilvēktiesību un cieĦas aizsardzību bioloăijā un medicīnā 
• EP rekomendācijas par medicīnas datu aizsardzību 
• PVO Deklarācija par pacientu tiesību veicināšanu Eiropā 
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Latvijas Republikas likumi: 
• Satversme 
• Ārstniecības likums 
• Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”  
• “Par fizisko personu datu aizsardzību” 
• “Epidemioloăiskās drošības likums” 
• “Seksuālās un reproduktīvās veselības likums” 
• Darba likums 
• Administratīvā procesa likums  
• Civillikums 
• Krimināllikums 
 
Ministru Kabineta noteikumi: 
• Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, MK 1997. gada noteikumi Nr. 431  
• Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, MK 2002. gada noteikumi Nr. 68  
• Ārstniecības personu reăistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība, MK 

2005. gada noteikumi Nr.760 
• Medicīniskās aprūpes un darbspēju kvalitātes kontroles inspekcijas nolikums, MK 

2005. gada noteikumi Nr.218 
• Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība 

MK 2006. gada noteikumi Nr. 265  
• Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju 

apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, MK 2005. gada noteikumi nr. 351 

 
EK un ES līgumi, regulas, direktīvas: 
Ieteikumi, rekomendācijas, rezolūcijas 
V. Citi avoti. 

• ANO un PVO, EP, EK un ES deklarācijas, rekomendācijas utt. 
• Medicīnas tiesību literatūra 
• LR tiesu un ECT spriedumi.  

 
Grāmatas. 
Kennedy I., Grubb A., Medical Law: Text with Materials, London Butterworths, pieejami 
vairāki izdevumi (piem. 1994). Grāmata ir LU Juridiskās fakultātes bibliotēkas lasītavā.  
 
Kursa sekmīgai apgūšanai vēlamās priekšzināšanas. 
Konstitucionālās un administratīvās tiesības. Modernā filozofija un bioētika. 
 

Kursā ietverto lekciju un semināru apraksts. 
 

1. Lekcija. Ievads.  
Medicīnas tiesību vieta un loma tiesību sistēmā. Medicīnas tiesību attīstība un saikne ar 
citām zinātĦu nozarēm. Medicīnas tiesības un bioētika. Medicīnas tiesību nacionālie un 
starptautiskie avoti, tiesu spriedumi, literatūra. 

 
2. Lekcija. Pacientu tiesības. 
Indivividuālās un sociālās pacientu tiesības. Pacientu tiesību pamatprincipi. Informācijas 
sniegšana pacientam.  
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3. Lekcija Pacienta informēta piekrišana. Privātās dzīves aizsardzība un 
konfidencialitāte. 
 
4. Lekcija. Veselības aprūpes organizācijas tiesības.  
Valsts nodrošinātā veselības aprūpe. Neatliekamā palīdzība. Epidemioloăiskā drošība. 
Veselības aprūpes pakalpojumu kontrole.  
 
5.Lekcija. Ārstniecības personu darbības tiesības.  
Reglamentētās profesijas. Reăistrācija un sertifikācija. Profesionālā atbildība: 
civiltiesiskā, krimināltiesiskā, administratīvā un disciplinārā. 
 
6. Lekcija. Reproduktīvās tiesības. Dzimstības kontrole. Aborts. Mākslīgā 
apaugĜošana.  
 
Patstāvīgs darbs – katram studentam sagatavot īsu pārskatu par vienu aktuālu medicīnas 
tiesību problēmu Latvijā.  

 
KURSA PRASĪBAS 

 
I. Patstāvīgajam darbam.  

Patstāvīgi izvēlēties pētījuma tēmu, kas tieši attiecas uz kādu no medicīnas tiesību 
aktuālajiem problēmjautājumiem. Obligāti saskaĦot tēmu ar kursa lektoru. Veikt pētījumu 
patstāvīgi. Apkopot pētījuma rezultātus rakstiski, 10 – 12 lapu, 3000 – 3500 vārdu apjomā, 
fonts 12, atstarpe 1.5. Obligāti izmantot vismaz 10 dažādus avotus. Noformēt atbilstoši 
akadēmiskam darbam noteiktajām prasībām. Pētījuma tēzes prezentēt mutiski semināru 
nodarbībās. Prezentācijas ilgums 5 – 7 minūtes. Tēzes apkopot (1-2 lapas) un iesniegt katedrā 
vienu dienu pirms prezentācijas vai prezentācijas dienā iesniegt tēžu 10 kopijas. Pilnu 
pētījuma materiālu iesniegt ne vēlāk kā pēdējā nodarbībā.    
 
II. Mācību vielas apguve tiks vērtēta Ħemot vērā sekojošus faktorus - līdzdalība (aktivitāte un 
atbilžu kvalitāte) nodarbībās, patstāvīgā pētījuma akadēmiskā kvalitāte un eksāmena 
vērtējums. 

 
III. Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā: 

• līdzdalība, atbilžu kvalitāte semināros – 30 %. 
• individuālais pētījums – 30 %. 
• eksāmena atzīme – 40 % 

 
IV. Citas prasības. 
 
1. Lekciju un semināru apmeklēšana ir obligāta. Brīvdienas, ceĜojumi nevar kalpot par 
attaisnojumu kavējumiem. Slimības gadījumā ir jābūt tās apstiprinošiem dokumentiem, bet 
par neierašanos ir jāpaziĦo katedrā vai dekanātā. Ja tiek neattaisnoti kavētas 2 nodarbības, tad 
gala atzīme var tikt samazināta par 30%, izejot no kopīgās gala atzīmes ballu skaita. SaskaĦā 
ar Instrukciju par studijām RSU, visas semināru nodarbības ir jāatstrādā. Neattaisnotu 
semināru kavējumu gadījumā, semināru atstrāde ir jāapmaksā studentam, par laiku un vietu 
vienojoties ar kursa pasniedzēju. (Sīkākas konsultācijas Jūs varat iegūt pie katedras 
sekretāres). 
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2. Ja individuālā pētījuma iesniegšanas termiĦš tiks nokavēts, tad par katru kavēto dienu var 
tikt samazināta atzīme par vienu balli 10-ballu sistēmā. Ja darbi tiks iesniegti ar nokavēšanos 
(neattaisnotu) lielāku par 5 dienām vai netiks iesniegti vispār – to vērtējums būs 0 ar attiecīgu 
kopīgās gala atzīmes samazināšanu. Lai students tiktu pielaists pie eksāmena kārtošanas, ir 
jānokārto ieskaites seminārā un jāiesniedz pētījums. 
 
3. Materiālu apguvei ārpusauditoriju darba laikā ir jābūt sistemātiskai. Jārēėinās, ka uz 
vienu auditorijas stundu (45 min.) vajag paredzēt vismaz 3 stundas ārpusauditoriju darba. 
4. Eksāmena kārtošanas atlikšana vai nesekmīgi kārtota eksāmena pārlikšana iespējama 
tikai ārkārtas situācijas gadījumā (ăimenes apstākĜi, slimība), kuru apstiprina attiecīgi 
dokumenti. Par neierašanos uz eksāmenu jāpaziĦo katedrai vai dekanātam eksāmena 
dienas rītā līdz 10.00. Eksāmena pārlikšana iespējama pēc semestra beigām janvārī un 
saskaĦā ar dekāna pavēli. Ja eksāmens noteiktajā laikā nav neattaisnoti kārtots vai tā 
kārtošana ir bijusi nesekmīga, atkārtota eksāmena kārtošana ir jāpamaksā studentam 
saskaĦā ar pastāvošajiem RSU noteikumiem. Nenokārtotie semestra eksāmeni ir jākārto 
pēc semestra beigām, bet līdz nākamā semestra sākumam. Ja eksāmens netiek sekmīgi 
nokārtots atkārtoti, students tiek atskaitīts; 
5. Darbi, kuros tiks konstatēts plaăiāts vai citu studentu darbu izmantošana, tiks novērtēti ar 
0. Dažādu neatĜautu palīglīdzekĜu izmantošanas gadījumā eksāmenā, eksāmena darbs tiks 
novērtēts ar 0 bez iespējām kārtot eksāmenu atkārtoti; 
6. Jebkurā šaubu vai neizpratnes gadījumā vajag nekavējoties griezties pie pasniedzēja 
personiski vai arī pa e-pastu. 
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2. pielikums  
 

2006./2007. akadēmiskā gada maăistra darbu tēmas 

   
 
 
 

 Maăistra darba tēma Darba zinātniskais vadītājs 

1. Valsts finansēto plānveida lielo locītavu endoprotezēšanas 
operāciju skaita ietekmējošo faktoru raksturojums  

Asoc. prof. A. Villeruša 

2. Ārstu – speciālistu sniegto pakalpojumu pieejamība Rīgas 
un Vidzemes iedzīvotājiem  

Prof. Ăirts Briăis  

3. Darbā iegūtās traumas ārstēšanās izdevumu kompensācijas 
no VSAA raksturojums  

Asoc. prof. A. Villeruša 

4. Mātes sociālā, demogrāfiskā stāvokĜa, dzīves veida faktoru 
un grūtnieču aprūpes rādītāju saistība ar samazinātu 
jaundzimušā svaru  

Prof. Ăirts Briăis 

5. Veselīga novecošana un to ietekmējošie faktori gados 
veciem cilvēkiem Latvijā   

S. Tomsone 

6. Veselības apdrošināšanas tirgus  Prof. G. Pettere  

7. Arodslimību savlaicīga diagnostika un tās saistība ar 
atgriešanos darbā personām ar īpašām vajadzībām  

Ž. LinĦika  

8. Iekštelpu gaisa kvalitātes atšėirības starp mājokĜu un biroju 
vidi, tā saistību ar mājokĜu iedzīvotāju un biroja darbinieku 
subjektīvo veselības novērtējumu  

Ž. LinĦika 

9. Sadzīves nelaimes gadījumu ietekmējošie 
sociālekonomiskie un uzvedības faktori  

Asoc. prof. A. Villeruša 

10. Valsts apmaksātas pretgripas vakcinācijas kampaĦas 
efektivitāte 2005.-2006. gadā Latvijā  

I. Strēle   

11.  Jūrnieku saslimstības ar balsta un kustību aparāta slimībām 
un traumatisma saistība ar darba vides riska faktoriem 

Prof. M. Eglīte  

12.  Cukura diabēta pacientu apmācības un glikēmijas 
paškontroles saistība ar diabēta metabolo kompensāciju  

Prof. Ă. Briăis  
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3.pielikums  

 
 

RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmas 
studentu aptaujas anketa 

 

 

 

Cienījamais student, 

 
Šīs aptaujas mērėis ir iegūt Tavu vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes maăistra studiju programmas organizāciju, studiju procesa gaitu, izpildījuma 
kvalitāti un sniegto zināšanu praktisko noderību. 

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju 
programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā.  

Lūdzam Tevi atbildēt uz anketas jautājumiem, sniedzot savu viedokli un vērtējumus!  
 

1. Kādi motīvi noteica Tavu izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra 
studiju programmā (vari izvēlēties vairākus atbilžu variantus)?  

 
1. PadziĜināta interese par sabiedrības veselību un epidemioloăiju 

2. Vēlme attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru  

3. Maăistra grāda un diploma iegūšana kā prestiža lieta 

4. Maăistra grāda un diploma iegūšana kā nepieciešamība  

5. Cits variants ........................................................................................................ 

..................................................................................................................... 

 
2. Vai Tevi apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 

 
1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
 

3. Vai Tevi apmierina studiju procesa organizācija kopumā?  
 

1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 
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5. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Tev īpaši patīk?   
 
 

 

 

 
6. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Tev īpaši nepatīk / 
traucē?  
 

 

 

 
 
7. Kur Tu visbiežāk meklē studiju patstāvīgam darbam nepieciešamos mācību 
materiālus un papildus literatūru?   
 

1. Nacionālā bibliotēkā, Akadēmiskā bibliotēkā un citās publiskās 
bibliotēkās  

2. RSU bibliotēkā  
3. Izmantoju Interneta resursus 
4. Izmantoju savā darba vietā pieejamos informācijas un literatūras 

avotus 
5. Pērku grāmatas 
6. Citi varianti ............................................................................................... 

 
8. Cik lielā mērā Tu esi apmierināta/-s ar studiju patstāvīgajam darbam nepieciešamo 
informācijas materiālu pieejamību RSU bibliotēkā?  

 
1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
9. Kā Tu raksturo datoru pieejamību RSU? 
 

1. Pietiekama 
2. Nepietiekama 
3. RSU datorus neizmantoju, jo dators ir pieejams mājās vai darbā 
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10. Kā Tu raksturo Interneta pieejamība RSU?  
 

1. Pietiekama 
2. Nepietiekama 
3. RSU interneta pieslēgumu neizmantoju, jo tas ir pieejams mājās vai 

darbā 
 
11. Tavi komentāri un ieteikumi Sabiedrības veselības maăistra studiju programmas 
pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai  

 
 

 

 

 
 
12. Vai Tavs pašreizējais ieĦemamais amats un veicamie darba pienākumi ir saistīti ar 
sabiedrības veselību? 
 

1. Jā 
2. DaĜēji 
3. Nē 
4. Nestrādāju vispār  

 
 
13. Vai Tu rekomendētu saviem draugiem un citiem interesentiem studēt Sabiedrības 
veselības maăistra studiju programmā? 

 
1. Jā 
2. Nē  
3. Grūti pateikt  

 
 
 
 
 

 

Paldies! 
 

Un veiksmi tālākās studijās Sabiedrības veselības fakultātē!☺  
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Rīga, 2006.gads 
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1. STUDIJU PROGRAMMAS PAŠVĒRTĒJUMS 
 
 
1.1. Studiju programmas mērėi:  
 

1. Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu sabiedrības veselības zinātĦu 
jomās ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām un spēju veiksmīgi darboties 
sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā, novērtēt dinamiskās 
izmaiĦas, saskaĦot starpsektoru sadarbību un veidot uz dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu virzītu veselības aprūpes sistēmu. 

2. Sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās disciplīnas attīstību Latvijā, 
veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības veselības speciālistu.  

 
1.2. Studiju programmas uzdevumi:  
 

1. Sniegt topošiem maăistrantiem padziĜinātas teorētiskās un metodoloăiskās 
zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā. 

2. Nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieĦemšanā, 
dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. 

3. Sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 
prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā. 

4. Īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un Pasaules sabiedrības 
veselības nozares attīstības tendencēm. 

5. Palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 
projektu izstrādē un īstenošanā. 

6. Sekmēt maăistra studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 
konkurētspēju gan Latvijas, gan arī Eiropas darba tirgū.  

 
1.3. Studiju programmas organizācija 
 
Maăistra studiju programma Sabiedrības veselībā ir veidota saskaĦā ar LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, jo tā 
paredz:  

1. PadziĜinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaĦu apgūšanu un attīstīšanu 
sabiedrības veselības zinātnē. 

2. Studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 

Maăistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 kredītpunktus 
sastāda maăistra darbs.  

1. tabula 
 

Studiju gads Apgūstamie studiju priekšmeti, to jomas 
I studiju gads � A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti, kuru mērėis ir teorētisko 

un praktisko zināšanu sniegšana pētniecībai sabiedrības veselības nozarē: 
sabiedrības veselības teorija; epidemioloăija; pētniecības metodoloăija; 
kvalitatīvās pētniecības metodes; statistika.  

II studiju gads  � B (obligātās izvēles) kategorijas studiju priekšmeti, kuri ir paredzēti 
padziĜinātu zināšanu iegūšanai dažādās sabiedrības veselības jomās: 
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veselības veicināšanā, politikā un praksē; veselības aprūpes 
menedžmentā, profesionālajā ētikā, pacientu tiesībās, vides veselībā u.c.  
� Tiek izstrādāts un aizstāvēts maăistra darbs. Maăistra darbs ir 
pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē vai kādā no tās 
apakšnozarēm, kurā topošais maăistrants parāda savas spējas zinātniskajā 
pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus secinājumus.  

 
Visa studiju programmas norise ir organizēta atbilstoši padziĜinātu un specifisku zināšanu 

apguves vajadzībām sabiedrības veselības zinātnē un praksē.  
 
1.4. Studijas programmas praktiskā realizācija 

 
Maăistra studiju programma ir paredzēta pilna laika klātienes studentiem, un tiek 

realizēta 2 akadēmiskos gados jeb 4 semestros. Studiju gadu veido divi semestri un ziemas 
un pavasara sesija.  

 
1. tabula 

Studiju programmas pamatdaĜas 
  

Studiju priekšmeti Apjoms kredītpunktos 

A kategorijas studiju priekšmeti 40 kredītpunkti 
B kategorijas studiju priekšmeti  20 kredītpunkti  
Maăistra darbs 20 kredītpunkti  
KOPĀ:  80 kredītpunkti 

 

 

Maăistra studiju programmas Sabiedrības veselībā paredzētās mācību vielas sekmīgai 
apguvei darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  
 

1. Interaktīvas lekcijas, kuru mērėis ir iesaistīt studentus aktīvā mācību vielas apguvē 
un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu identifikācijā, problēmsituāciju 
analīzē un risinājumu piedāvāšanā.  
 

 2. Nodarbības un semināri. Semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju priekšmeta 
mācību materiāls, pārrunātas sarežăītākās priekšmeta tēmas un trenētas praktiskās 
iemaĦas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas semināros, piemēram, 
pētniecības projekta izveidošanā un prezentācijas prasmju treniĦā. Studentiem notiek 
praktiskās nodarbības ar statistiskajām datu apstrādes programmām: SPSS, 
STATISTIKA, EPI-INFO u.c. 
 

 3. Studentu patstāvīgais darbs, kura mērėis ir sagatavot studentu patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības darbībai. TādēĜ maăistra programmas studiju process paredz studenta 
individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, eseju, 
pētniecības projektu sagatavošanu un prezentāciju.  

 

Pielietoto mācību metožu mērėis ir pilnveidot maăistrantu spēju kritiski analizēt 
sabiedrības veselības situācijas un atklāt problēmas, pieĦemt lēmumu problēmu atrisināšanai, 
pielietojot teorētiskās zināšanas, loăiski prognozējot situāciju attīstību nākotnē, attīstīt 
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saskarsmes spējas, veicināt līdera un vadītāja prasmes, spēju strādāt individuāli un grupā, 
pielietot zināšanas praksē. 
 

2005./ 2006. akadēmiskajā gadā maăistra studiju programmas sabiedrības veselībā 
organizācijā un praktiskajā realizācijā tika veiktas sekojošas izmaiĦas: 

 
1. Ieviests jauns studiju priekšmets “Sabiedrības veselības teorija” (A, 6 KP, I studiju 

gads 1. semestris). 
2. Izdarītas korekcijas I studiju gada studiju priekšmetu KP apjomos, lai saglabātu to 

kopēju summu – 40 KP. 
3. Studiju priekšmetu “Etiėete un sevis prezentācija” realizācijā tika iesaistīta jauna 

pasniedzēja (L. GediĦa).  
4. Sabiedrības veselības fakultātes profilējošā struktūrvienība – Sabiedrības veselības un 

epidemioloăijas katedra- ieguva jaunas telpas Kronvalda bulv. 9. Mācību auditorijas 
ir aprīkotas ar modernu prezentācijas tehniku un interneta pieslēguma iespējām.   

 

 1.5. Vērtēšanas sistēma 
 

Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām”.  

Vērtējot studiju programmas studentu sasniegumus, tiek ievēroti sekojoši principi: 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība, t.i., studentiem, uzsākot studiju 

priekšmeta apguvi, ir pieejama informācija par to prasību kopumu, kas ir 
nepieciešams pozitīvai izglītības sasniegumu novērtēšanai;  

2. Vērtējuma obligātuma princips – Studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu par programmas satura apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala 
pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., 
vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles);  

 
Studiju vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 

ballu sistēmā (sk. 2. tabulu). Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  
 

2.tabula 
 

Eksāmena un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas 10 ballu skala  
 

Apguves līmenis Vērtējums 
( balles) 

Vērtējums 

10 (izcili) Izcils 
ěoti augsts 

9 (teicami) Teicams 

8 (Ĝoti labi) ěoti labs 
Augsts 

7 (labi) Labs 
6 (gandrīz labi)  Gandrīz labs 
5 (viduvēji)  Viduvējs Vidējs 
4 (gandrīz viduvēji)  Gandrīz viduvējs 

3 (vāji) Zems 
2 (Ĝoti vāji) 

Negatīvs vērtējums 
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 1 (Ĝoti, Ĝoti vāji)  
 

Pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas un nosaka studiju priekšmeta 
vadītājs. Galīgajā vērtējumā par studiju priekšmeta apguvi var ietvert studenta darba 
novērtējumu visa studiju priekšmeta apguves laikā, piemēram: 
� līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās, 
� kontroldarbu rezultāti, 
� patstāvīgo mājas darbu rezultāti,  
� patstāvīgo darbu (grupas un individuālo) aizstāvēšana, 
� ieskaites vai eksāmena vērtējums. 

 
Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: uzdevums, referāts, problēmas izpēte, 

situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta analīze, faktu materiālu apkopojums un 
izvērtējums u.c. 
Eksāmenu prasības apstiprina atbilstošās katedras vadītājs.  
Students ir sekmīgi apguvis studiju priekšmetu, ja: 
� nodarbību un semināru apmeklētība ir 100%; 
� aktīvi uzstājies semināros; 
� savlaicīgi iesniedzis visus mājas darbus; 
� pārbaudes darbi un gala pārbaudījums vērtēts vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles) 
 

Studiju programmas beigās students raksta maăistra darbu. Tas ir individuāls pētniecisks 
darbs, kurš tiek sagatavots un prezentēts atbilstīgi RSU Nolikumam Par maăistra darba 
izstrādāšanu un aizstāvēšanu.  

2005./ 2006. studiju gadā maăistra darbus aizstāvēja trīspadsmit (13) Sabiedrības 
veselības fakultātes Maăistra studiju programmas II studiju gada studentes (tēmas sk. 
1.pielikumā). 7 studentes, kuras aizstāvēja maăistra darbu, sākotnēji ir studējušas RSU 
Sabiedrības veselības skolā un pēc studiju programmas akreditācijas beigām tika ieskaitītas 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes Maăistra studiju programmā maăistra darba 
izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Maăistra darba novērtēšanas komisija noslēguma sēdē atzina, 
ka visas 13 Sabiedrības veselības fakultātes Maăistra studiju programmas studentes ir 
sekmīgi aizstāvējušas savus izstrādātos maăistra darbus un ieguvušas sekojošus vērtējumus:  

 
� Vērtējums “teicami” ( 9 balles) – 2 studentes  
� Vērtējums “Ĝoti labi” (8 balles) – 2 studentes  
� Vērtējums “labi” ( 7 balles) – 1 studente  
� Vērtējums “gandrīz labi “ (6 balles) – 3 studentes  
� Vērtējums “viduvēji” (5 balles) – 1 studente  
� Vērtējums “gandrīz viduvēji” (4 balles) – 3 studentes  
 
Izpildot visas studiju programmas prasības un sekmīgi aizstāvot maăistra darbu studentes 

ir tiesīgs iegūt veselības zinātĦu maăistra grādu veselības aprūpē.  
 

1.6. Studējošo raksturojums 
   
 Par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā studentiem var kĜūt Latvijas Republikas pilsoĦi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 
augstāko izglītību (bez vecuma ierobežojuma) sekojošās zinātĦu jomās: sabiedrības veselībā; 
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veselības un sociālā aprūpe; ārstniecība, zobārstniecība, farmācija; sociālās un cilvēkrīcības 
zinātnes; informācijas un saskarsmes zinātnēs. UzĦemšanas noteikumus sk. www.rsu.lv  
 

1.6.1. Studējošo skaits programmā.  
 

2005./2006. studiju gadā maăistra programmā studēja 28 pilna laika studenti, no tiem: 
15 pirmajā studiju gadā un 13 otrajā studiju gadā.  

 
1.6.2. Studējošo aptaujas un to rezultāti 
 

 Lai noskaidrotu studējošo studentu viedokĜus par maăistra studiju programmu un tās 
organizāciju, tiek veikta anonīma studentu anketēšana. Studentiem aptaujas anketā ir dota 
iespēja izteikt savus komentārus, ieteikumus un aizrādījumus.  

Noskaidrojot studentu motivāciju studēt sabiedrības veselības maăistrantūrā, studenti 
uzsvēra, ka studē, jo maăistra grāds ir nepieciešams priekšnosacījums viĦu tālākās karjeras 
attīstībā. Studenti atzīmēja arīdzan padziĜinātu interesi par sabiedrības veselību un 
epidemioloăiju, kā arī vēlmi attīstīt akadēmisko karjeru.  

 

Studentus studiju procesā apmierina sekojošas lietas: 

Studiju programmas saturs. 

� Sabalansēts studiju apjoms un optimāls patstāvīgo darbu daudzums. 

� Pasniegto studiju priekšmetu praktiskā noderība un iegūto zināšanu pielietojamība. 

� Pasniedzēju profesionalitāte un studiju priekšmetu pasniegšanas kvalitāte. 

� Studijām paredzētais laiks un struktūrvienības ăeogrāfiskā atrašanās vieta. 

 

Studenti iesaka uzlabot sekojošas lietas: 

� Uzlabot informācijas sniegšanu par studiju procesa organizāciju un norisi.  

� Pārskatīt atsevišėu studiju priekšmetu programmas, lai turpmāk izvairītos no tematu 
atkārtošanās.  

� Papildināt studiju programmu ar jauniem izvēles studiju priekšmetiem, tādiem kā: 
“Sabiedriskās attiecības”, “Projektu rakstīšana”, “Lietvedība”.  

 
 1.6.3. Absolventu aptaujas un to rezultāti 
 

Ar absolventu aptaujas starpniecību tiek iegūta atgriezeniskā saite un ievākta būtiska 
informācija par absolvētās studiju programmas noderību un apgūto zināšanu izmantojamību 
darba tirgū un tālākās karjeras veidošanā. 
 Apkopotās informācijas galvenie secinājumi:  

1. Maăistra studiju procesā ir dotas padziĜinātas zināšanas pētnieciskajā metodoloăijā 
sabiedrības veselībā. 

2. Daudzveidīgā zinātniskā un lietišėā literatūra, kas apgūstama maăistra studiju laikā, ir 
devusi plašu skatījumu uz sabiedrības veselības zinātnes perspektīvām un pētniecības 
iespējām.  

3. Piedāvātie studiju priekšmeti ir kĜuvuši saturīgāki, kā arī ir pieaugusi mācību vielas 
pasniegšanas kvalitāte.  
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4. Studiju priekšmetu apjomi (lekcijas un nodarbības) ir bijuši adekvāti praktiskai 
nepieciešamībai un sekmīgai mācību vielas apgūšanai.  

5. Studiju laikā iegūtās zināšanas tiek sekmīgi izmantotas, veicot amata pienākumus, kā 
arī attīstot akadēmisko karjeru.  

 

 Maăistra studiju programmas studenti un tās absolventi ir sekmīgi sevi pieteikuši 
Latvijas darba tirgū un strādā iegūtai izglītībai atbilstošās darba vietās un amatos, piemēram: 
RSU Darba un vides veselības institūtā, Sabiedrības veselības aăentūrā, Veselības statistikas 
un medicīnas tehnoloăiju valsts aăentūrā, LR Veselības ministrijā, LR Labklājības ministrijā, 
Veselības veicināšanas valsts aăentūrā, Narkoloăijas aăentūrā, AIDS profilakses centrā u.c.  

 

  1.6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

  

 Fakultātes domē darbojas divi RSU Studējošo pašpārvaldes apstiprinātie studējošo 
pārstāvji. Tādejādi tiek nodrošināta patstāvīga studējošo klātbūtne un viĦu interešu 
aizstāvība, sagatavojot un apstiprinot fakultātes un tai piesaistīto RSU struktūrvienību 
darbības un attīstības prioritātes; izskatot un saskaĦojot studiju programmu projektus pirms 
to apstiprināšanas ārējos normatīvajos aktos un RSU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

 
1.7. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti 20 pasniedzēji, t.sk. 7 profesori un asociētie 

profesori, 3 docenti, 4 lektori un 6 stundu pasniedzēji. 5 pasniedzēji turpina studijas 
doktorantūrā.      

 
 
1.8. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un 
uzdevumu īstenošanai.  

 
Pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu sabiedrības veselības dažādās apakšnozarēs. To 

apliecina piedalīšanās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs, publikāciju skaits, 
dalība dažādos Latvijas un starptautiskos projektos. Kā nozīmīgākās sabiedrības veselībā 
raksturīgās zinātniskās jomas, kurās strādā programmas docētāji un tiek iesaistīti arī studenti, 
jāmin: 

� pētījumi par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības paradumiem (Latvijas 
pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības paradumu pētījums 
pusaudžiem, Pasaules veselības aptauja, Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojums u.c.); 
� pētījumi par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju apmierinātību ar 
to; 
� pētījumi par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību. 

 
Studiju programmas realizācijā pieaicinātie pasniedzēji ir augstas kvalifikācijas 

sabiedrības veselības dažādās jomās strādājoši speciālisti ar iepriekšēju pedagoăisku pieredzi.  
 
Sabiedrības veselības fakultātes Dome atbilstīgi Nolikumam par akadēmiskā personāla 

ievēlēšanas kārtību RSU novērtē attiecīgā amata pretendentu zinātnisko un pedagoăisko 
kvalifikāciju, kā arī ievēl lektorus, asistentus, pētniekus un vadošos pētniekus. Pasniedzēju 
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profesionālā un akadēmiskā kvalifikācija tiek izvērtēta pēc publikāciju skaita un iepriekšējās 
darba pieredzes akadēmiskā jomā. Pārējā akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka 
RSU Nolikums par akadēmiskā personāla ievēlēšanu. 
 
1.9. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

 
Sabiedrības veselības fakultātes profilējošajā Sabiedrības veselības un epidemioloăijas 

katedrā šobrīd štatā strādā 1 profesors, 1 asociētais profesors, 1 docents, 2 lektori un 3 lektora 
v.i., no kuriem 2 vienlaicīgi ir doktoranti un 1 post-doktorantūrā. 
 
Akadēmiskais personāls savu kvalifikāciju paaugstina:  
 

1. Piedaloties gan vietēja, gan starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs, 
semināros un kongresos:  

 
Asoc. prof. Anita Villeruša - Latvijas ārstu kongress, Eiropas Sabiedrības veselības skolu 
asociācijas (ASPHER) ikgadējā konference, Erevānā (Armēnija), Eiropas Sabiedrības 
veselības asociāciju ikgadējā konference, Grācā ( Austrija), 8 Pasaules negadījumu 
profilakses konference Durbanā ( Dienvidāfrika), RSU ikgadējā zinātniskā konference, PVO 
un VM konference jauniešu reproduktīvā veselība Latvijā, 2005.gada 29. oktobrī.  
Lektora v.i. Ieva Strēle - Stenda referāts: I Strele, V Pirags, G Brigis „Socio-economic 
determinants of diabetes control in Latvia 2000” 13. Eiropas Sabiedrības veselības 
asociācijas (EUPHA) konferencē Grācā (Austrijā) 2005.gada 10.-12.novembrī. 
Mutisks ziĦojums: I.Strēle, Ă.Briăis, V.Pīrāgs „Demogrāfisko, sociālo un ekonomisko 
faktoru saistība ar cukura diabēta apmācības pieejamību Latvijā” RSU 2006.gada 
Zinātniskajā konferencē 2006.gada 3.martā Rīgā. 
Stenda referāts: I.Strele, G.Brigis, V.Pirags „Demographic and socioeconomic differences in 
diabetes education in Latvia” EDEG 41.gadskārtējā konferencē Krakovā (Polijā) no 
2006.gada 20. līdz 23.maijam. 
Stenda referāts: I.Strele, G.Brigis „Self-rated health of individuals with diabetes in Latvia” 
21. Starptautiskā Donavas diabēta simpozija konferencē un 3.Baltijas valstu endokrinoloăijas 
kongresā Rīgā no 2006.gada 21. līdz 23.jūnijam. 
Lektora v.i. Inese Stars - Stenda referāts I.Stars, L. Ėikute, I. Pudule “ĖermeĦa masas 
indeksa un svara pašvērtējuma sakarības pieaugušo cilvēku populācijā Latvijā” RSU 
2006.gada Zinātniskajā konferencē 2006.gada 3.martā Rīgā. 
Lektora v.i. Inese GobiĦa - 2006.g.marts – RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 
GobiĦa I., Villeruša A., Pudule I. Veselības pašvērtējumu noteicošie veselības indikatori 
skolas vecuma bērniem Latvijā. RSU 2006.g. Zinātniskās konferences tēzes. Rīga, 2006; 
77.lpp.  
Pudule. I., Grīnberga D., Velika B., GobiĦa I., Villeruša A. Interneta izmantošana 
informācijas iegūšanai par veselību – pirmās starptautiskās aptaujas rezultāti Latvijā. RSU 
2006.g. Zinātniskās konferences tēzes. Rīga, 2006; 163. lpp.  
2005.g.nov. 13-tā Eiropas Sabiedrības veselības konference Grācā Jece. I. Bullying and 
psychosomatic complaints among school-aged children in Latvia. Abstract, 13th European 
Public Health Conference, European Journal of Public Health, Vol. 15, Suppl. 1, 2005: 167.  
Doc. Dzintars Mozgis  
Latvijas Ārstu kongress. Kā prātīgi organizēt veselības aprūpi bērniem? Referāts un 
problēmsēdes vadīšana kopā ar asoc. profesori A. Villerušu; 
Interreg III c Future Health ietvaros: Rīga, Neatliekamās palīdzības reorganizācija bērniem 
Rīgas pilsētā 15.11.2005 un16.11.2005; 
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Interreg III c Future Health ietvaros: Rīga, Problēmsēde Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīcā, referāts, Neatliekamās palīdzības nākotnes vīzija, sēdes vadīšana 05.06.2006; 
Prof. Ăirts Briăis Latvijas ārstu kongress 2005. gada 16-18. jūnijs. 
 

2. Līdzdarbojoties projektos: 
Asoc. prof. Anita Villeruša  
PVO aptauja „Veselības ieražas skolas vecuma bērniem 2005/2006 m.g. Latvijā”; vad. I. 
Pudule ( 2005.-2009) ,VM, VVVA  
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, FINBALT projekts, 2006, vad. 
I. Pudule ( 2004-2005.) VM; VVVA 
Prof. Ăirts Briăis Eiropas Savienības Veselības apsekojumu informācijas datubāzes 
(EUHSID) projekts. (2005 – 2007) BeĜăijas Zinātniskais sabiedrības veselības institūts. 
Projekta vad. Dr. Jean Tafforeau. 
Veselības reformas – Latvija (Health in Transition – Latvia). (2004 – 2006). PVO un 
starptautiskais projekts „Observatorija”.  
 

3. Paaugstinot kvalifikāciju apmācības semināros. 
 
Asoc. prof. Anita Villeruša  
PVO Eiropas reăionālā biroja organizēts seminārs par indikatoru izstrādi Veselības 
veicināšanas skolu novērtēšanā. Sigrisvilla (Šveice), 2005. gada novembris un  2006. gada 
maijs 
Lektora v.i. Ieva Strēle „Statistical Methods in Epidemiology” (3,75 KP) The Nordic 
School of Public Health, Gēteborga, Zviedrija, no 29/08/2005 – 09/09/2005 
Lektora v.i. Inese GobiĦa  
Dalība Starptautiskajā Skolēnu veselības paradumu pētījuma darba grupu sesijā Turīnā 
(2005.g. 22. – 26.novembris).  
Dalība Starptautiskajā Skolēnu veselības paradumu pētījumu darba grupu pavasara sesijā 
Budapeštā (2006.g. 8. – 10. jūnijs).   
Lektore Māra Kakse  
Dalība Latvijas Universitātes Ekonomikas teorijas katedras organizētajos semināros, ZBC 
Baltija seminārā Attīstības plāns – stratēăiskā plānošana ar līdzdalības vadības kartēm. 
Doc. Dzintars Mozgis  
ASPHER Faculty Development Pedagogic Institute  #2 Health Management 
Krakova, Polija 2005. gada 21. līdz 24. novembris 
INTERREG III C NORTH - FUTURE HEALTH 2005. gada 12.10.- 16.10. Tampere, 
Somija, 2006. gada 05.06. – 07.06. Rīga, Latvija 
Baltijas valstu bērnu ėirurgu kongress, Rīga, 01.06. – 03.06.2006. 
Lektore Lilita Bražinska  
Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 
“Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūciju vērtētājiem – akreditācijas kritēriji un  
procedūras”  
2005.g.25.septembrī. 
 

 1.10. Finansēšanas avoti un infrastruktūru nodrošinājums  
 
 Studijas RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem un fizisko un juridisko 
personu līdzekĜiem. RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmas 
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mācību process noris RSU struktūrvienībās Rīgā, Dzirciema ielā 16 un citās RSU 
struktūrvienībās.  

Rīgas StradiĦa Universitāte nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziĦā.  
 
Telpas un telpu iekārtojums.  

 
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem un labas 

kvalitātes tāfelēm. Pēc pasniedzēja pieprasījuma auditorijas var tikt nodrošinātas ar video 
projektoriem un citu prezentācijas tehniku.  
 
Bibliotēkas resursi.  

 
RSU bibliotēka ir akreditēta, un tai piešėirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. 2005. 

gada 9. septembrī ar RSU bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem iepazinās Latvijas 
Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisija. Latvijas Bibliotēku padomes 2005. 
gada 20. septembra sēdē tika apstiprināts LBP Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinums 
par Rīgas StradiĦa universitātes bibliotēkas akreditāciju un tās atbilstību valsts nozīmes 
bibliotēkas statusam (LR Kultūras ministrijas Akreditācijas apliecība Nr. 7., 26.09.2005). 
Kopējais bibliotēkas fondu apjoms pārsniedz 320 tūkstošus vienības. 

Bibliotēkā ir pieejami vairāki kopkatalogi, to vidū: 8 valsts nozīmes bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs, Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs, Kurzemes 
virtuālais kopkatalogs.  

Literatūras meklēšanai studentiem tiek piedāvātas Tiešsaistes datu bāzes: Letonika , 
LURSOFT datu bāze, NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma), ASV Nacionālās 
medicīnas bibliotēkas tiešsaistes datu bāzes, EBSCO datu bāze, OVID datu bāzes (kas 
piedāvā dažādu medicīnas nozaru pilnu tekstu datu bāzes). 

Pieejami 50 Lippincott Williams & Wilkins žurnāli ar rakstu pilniem tekstiem. Starp 
tiem vairākus, kā Academic Medicine ; ACSM's Health & Fitness Journal ;American Journal 
of the Medical Sciences; American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation; Current 
Opinion in Infection Diseases ; Journal of Occupational & Environmental Medicine; Journal 
of Pediatric Gastroenterology & Nutrition u.c. plaši izmanto arī Sabiedrības veselības 
fakultātes studenti.   

Bibliotēka piedāvā elektroniskās informācijas resursu - Evidence Based Medicine 
Reviews (EBMR) - uz pierādījumiem balstītā medicīnā, kas apvieno četrus resursus (ACP 
Journal Club; Cochrane Central Register of Controlled Trials; Cochrane Database of 
Systematic Reviews; Database of Abstracts of Reviews of Effects) un ir vienoti izmantojamā 
datu bāzē.  

Pašreiz bibliotēkā par dažādām sabiedrības veselības tēmām ir vairāki simti grāmatu 
nosaukumi, tiek abonēti starptautiski atzīti sabiedrības veselības un epidemioloăijas žurnāli, 
piem. “International journal of epidemiology”, “European journal of Public Health” u.c. 
Bibliotēkā SVF studentu vajadzībām ir sagatavots studiju priekšmetu programmām atbilstošs 
literatūras katalogs, pēc kura studenti var atlasīt ieteicamās un papildus literatūras avotus.  

RSU bibliotēkā atrodas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) informatīvais centrs, 
kurā regulāri pienāk jaunākās šīs organizācijas publikācijas: dažādu starptautiski nozīmīgu 
konferenču apkopojumi, likumdošanas, politikas un stratēăiska rakstura dokumenti 
sabiedrības veselības jomā. Tā ir lieliska iespēja Sabiedrības veselības fakultātē studējošiem 
iepazīties ar jaunākajiem PVO izdevumiem. 
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 Informāciju tehnoloăijas. 

    Lai studentiem tiktu nodrošināts mūsdienīgs studiju process, Rīgas StradiĦa 
universitāte studentu apmācības vajadzībām piedāvā 3 datorklases ar 38 darbavietām. Datori 
ir aprīkoti ar standarta programmām, kā arī ar statistiskām datu apstrādes programmām SPSS 
for Windows 14.0 un EPI-INFO. Studentu darba vietas ir izveidotas atbilstoši darba 
aizsardzības un ergonomiskajām prasībām, lai maksimāli nodrošinātu gan pasniedzēja, gan 
studentu komfortu.   

Datoros ir uzstādīta jaunākās (statistikas) programmas, lai sagatavotu studentus atbilstoši 
mūsdienu darba tirgus kvalitātes prasībām. 

No lekcijām un nodarbībām brīvajā laikā studentam ir arī iespēja apmeklēt patstāvīgo 
darbu datorklasi, kurā iespējams sagatavot un izdrukāt mājas darbus, kopsavilkumus, 
referātus, kursa darbus, u.c. ar studiju procesu saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases 
darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu iespēju studentiem un docētājiem gūt papildus 
informāciju no globālā tīmekĜa. 

  Notiek nepārtraukta datoru un programmnodrošinājuma atjaunošana, piemēram, 
iegādāta jauna programma kvalitatīvo datu analīzei QSR NVivo 2 for Windows.  
 

1.11. Ārējie sakari.   

 

 SVF sadarbojas ar ASPHER un tās programmas ietvaros tiek uzturēta sadarbība ar 
maăistra studiju programmu KauĦas medicīnas universitātē, Debrecenas universitātē 
(Ungārijā), Kopenhāgenas universitātē, Malardalenas augstskolā un Karolinskas institūtā 
(Zviedrija). 

Maăistra programmas īstenošanā jau vairākus gadus piedalās Toronto universitātes 
Sabiedrības veselības zinātĦu fakultātes profesore Ilze KalniĦš. Maăistrantiem vienmēr tiek 
piedāvātas iespējas noklausīties vieslektoru lekcijas, kuras tiek organizētas RSU un ir 
saistītas Sabiedrības veselības un veselības aprūpes un politikas jautājumiem. 

Tiek veicināta akadēmiskā personāla pētnieciskās darbība un piedalīšanās 
konferencēs, semināros Latvijā un ārvalstīs. Gan prof. Maija Eglīte, gan asoc. prof. 
A.Villeruša un Ă. Briăis īslaicīgi uzturējušies starptautisku projektu īstenošanas sakarā 
ārvalstīs. 
 
Starptautiskās sadarbības veicināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:  

1. Turpināt sadarbību ar Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociāciju 
(ASPHER) maăistrantūras programmas starptautiskai akreditācijai un 
studentu apmaiĦas veicināšanai; 

2. Atbalstīt maăistra studiju programmas studentu studijas ārvalstīs.  

3. Plānots aktivizēt plašāku studentu apmaiĦu.  

4. Veicināt sadarbību ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām jaunu 
sadarbības formu meklēšanai starp Latvijas Sabiedrības Veselības asociāciju, 
Jauniešu Sabiedrības veselības asociāciju un Eiropas Sabiedrības veselības 
asociāciju.  

           Absolventu veiksmīgai iekārtošanai darbā sadarbībā ar Latvijas jaunatnes sabiedrības 
veselības asociāciju notiek tikšanās ar bijušajiem absolventiem, kā arī plānots uzsākt 
organizēt studējošo ikgadējas tikšanās ar vadošo Sabiedrības veselības iestāžu vadītājiem.  
 
Sabiedrības veselības fakultātes dekāne     A. Villeruša  
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1. pielikums  
 

2005./2006. akadēmiskā gada SVF maăistra studiju programmas II studiju gada 
studentu maăistra darbu tēmas un to zinātniskie vadītāji 

 
 Maăistra darba tēmas nosaukums  Darba zinātniskais vadītājs 

1.  Kaitīgo darba vides faktoru un darba drošības 
pasākumu savstarpējās sakarības. 

Žanna LinĦika  

2. Valsts apmaksāto un neapmaksāto vakcīnu 
izmantošana Latvijā.  

Prof . Ăirts Briăis  

3. Veselības pašvērtējums skolas vecuma bērniem 
Latvijā. 

Inese GobiĦa 

4.  Sakarības starp dzīvesveidu un ievainojumu 
biežumu augstāko mācību iestāžu studentiem. 

Asoc. prof. Anita Villeruša  

5. Informācijas un atbalsta ietekme uz ekskluzīvo 
zīdīšanu Latvijā pēc 2002. un 2006. gada 
aptaujām.  

Iveta Pudule  

6. Sakarības starp attieksmi pret ceĜu satiksmes 
drošību un satiksmes drošību pasākumu 
ievērošanu 15-64 gadu vecu iedzīvotāju vidū.  

Asoc. prof. Anita Villeruša  

7. Bezrecepšu medikamentu patēriĦš Latvijā no 
2001. līdz 2005.gadam. 

Prof. Indulis PurviĦš  

8. Kuldīgas rajona iedzīvotāju sirds veselību 
raksturojošo parametru izmaiĦas piecu gadu 
laikā.  

Dr.med. Vilnis Dzērve  

9. Arodslimību ietekme uz māsu dzīves kvalitāti.  Prof. Maija Eglīte  
10. Psihoemocionālais izdegšanas sindroms 

Neatliekamās medicīnas palīdzības 
darbiniekiem. 

Sabīne Grīnberga  

11. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošinājums Ogres, 
Aizkraukles un Jēkabpils rajonos.  

Asoc. prof. Jānis Dundurs  

12. Apsaldējumu rezultātā invaliditāti ieguvušo 
personu sociālekonomiskais raksturojums Rīgas 
pilsētā. 

Asoc. prof. Anita Villeruša  

13.  Aprūpes centros dzīvojošo garīgi slimo cilvēku 
dzīves kvalitāte.  

Prof. Raisa AndrēziĦa  

 



Akadēmiskā maģistrantūras studiju programma 
                                       akadēmisko (profesionālo) 
                                                   
                                      Sabiedrības veselībā  
                                               nosaukums  

 
 
  pašnovērtējums par 2004./2005. akadēmisko gadu 
 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. Izmaiņas, ja tādas ir. 
 
Studiju programmas mērķis ir sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās 
disciplīnas attīstību Latvijā, veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības 
veselības speciālistu apmācību un sagatavot augsti kvalificētus speciālistus sabiedrības 
veselības jomās ar fundamentālu teorētisko zināšanu bāzi, kuri spēs veiksmīgi darboties 
sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā.  
 
Studiju programmas uzdevumi:  

 sniegt topošiem sabiedrības veselības maģistrantiem padziļinātas teorētiskās un 
metodoloģiskās zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā; 
 nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā, 

kā arī dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un 
izvērtēšanā; 
 sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 

prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā; 
 īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un pasaules sabiedrības 

veselības nozares attīstības jaunākajām tendencēm; 
 palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 

projektu izstrādē un īstenošanā; 
 sekmēt maģistrantūras studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 

konkurētspēju Latvijas un Eiropas valstu darba tirgū.  
 

 
2. 

 
Studiju programmas struktūra. 

 2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās programmas sadaļās. 
Izmaiņu analīze un pamatojums. Studiju priekšmetu programmu sadalījuma atbilstība 
valsts standartiem (Ministru kabineta noteikumiem). 
 
Maģistrantūras studiju programma Sabiedrības veselībā ir veidota saskaņā ar LR 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 
standartu”, jo tā paredz:  
 padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu un attīstīšanu 

sabiedrības veselības zinātnē; 
 studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 

 
Studiju programma ir akreditēta uz 6 gadiem ar 2004.gada 28.janvāra LR Izglītības un 
zinātnes ministrijas Studiju programmu akreditācijas komisijas lēmumu Nr. 679. kā 
akadēmiskā studiju programma “Sabiedrības veselība”, kas ir paredzēta veselības 
zinātņu maģistra grāda iegūšanai veselības aprūpē. 
Maģistrantūras studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 
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kredītpunktus sastāda maģistra darbs. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs par kādu 
izvēlētu sabiedrības veselības tēmu, kurā topošais maģistrants demonstrē savas spējas 
zinātniskajā pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus secinājumus.  
 
Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu sadalījums: 
 Obligātais saturs ( A daļas studiju priekšmeti) sastāda 40 kredītpunktus.  
 Izvēles saturs (B daļas studiju priekšmeti) sastāda 20 kredītpunktus.  

 
 2.2. Studiju priekšmetu programmu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu 

nepieciešamība 
 

2004./2005. akadēmiskajā studiju gadā maģistrantūras studiju programmā 
Sabiedrības veselībā studentiem netika piedāvāti jauni studiju priekšmeti.   

 
3. Studiju programmas realizācija. 
 3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais 

darbs, komandas (mazo grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. 
 
Maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības veselībā paredzētās mācību vielas 
sekmīgai apguvei darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  
 
 Interaktīvas lekcijas.  

 
Apraksts un pamatojums: interaktīvo lekciju mērķis ir iesaistīt studentus aktīvā 
mācību vielas apguvē un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu 
identifikācijā, problēmsituāciju analīzē un risinājumu piedāvāšanā.  
 

 Nodarbības – semināri.  
 
Apraksts un pamatojums: semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju priekšmeta 
mācību materiāls, pārrunātas sarežģītākās priekšmeta tēmas un trenētas praktiskās 
iemaņas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas semināros, piemēram, 
pētniecības projekta izveidošanā un prezentācijas prasmju treniņā. Studentiem 
notiek praktiskās nodarbības ar statistiskajām datu apstrādes programmām: SPSS, 
STATISTIKA, EPI-INFO u.c. 
 

 Studentu patstāvīgais darbs.   
 
Apraksts un pamatojums: studentu patstāvīgā darba mērķis ir sagatavot studentu 
patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. Tādēļ maģistrantūras programmas 
studiju process paredz studenta individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī 
literatūras apskatu, referātu, eseju, pētniecības projektu sagatavošanu un 
prezentāciju.  

 
 3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 

kontaktnodarbības sastāda vairāk par 50% no KP*, ir nepieciešams tā pamatojums 
(pielikumā Senāta, fakultātes Domes lēmumi). 
 
 Interaktīvas lekcijas sastāda ~ 10% no kopējā stundu apjoma. 
 Nodarbības – semināri sastāda ~ 40% no kopējā stundu skaita. 
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 Studentu patstāvīgais darbs sastāda ~ 50% no kopējā stundu skaita.  
 
* Ja programmas aprakstam izmantoti KP 

 3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērķiem un  
uzdevumiem.  
 
Maģistrantūras studiju programma Sabiedrības veselībā ir paredzēta pilna laika 
studējošiem un tiek realizēta 2 (divos) akadēmiskos gados. Studiju programmas saturs ir 
veidots atbilstoši iepriekš noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem (sk. 1. sadaļu).  
 
Studiju programmu veido: 
 
1. Teorētiskie studiju priekšmeti, kas padziļināti apskata epidemioloģiskās analīzes 
principus un sabiedrības veselības pētnieciskās metodoloģijas jautājumus, iepazīstina ar 
sabiedrības veselības zinātnē izmantotajām specifiskajām kvantitatīvajām un 
kvalitatīvajām pētniecības metodēm, kā arī datu statistiskās apstrādes paņēmieniem ( A 
daļas priekšmeti). 

 
2. Studiju priekšmeti, kas palīdz studentam padziļināti apgūt zināšanas un specializēties 
kādā no sabiedrības veselības apakšdisciplīnām: piemēram, pacientu tiesības, veselības 
veicināšana, veselības aprūpe, profesionālā ētika, vides veselība un arodveselība u.c. ( B 
daļas priekšmeti). 
 
3.Maģistra darbs, kura ietvaros studentam ir jāparāda spēja iedziļināties izvēlētās 
pētījuma tēmas problēmā, izvirzīt hipotēzi un piedāvāt maģistrantūras studiju līmenim 
atbilstošu pētāmās problēmas risinājumu. Maģistra darba prasība ir tā oriģinālā ievirze 
un zinātniskās novitātes elementi. 
 

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 

mijiedarbība. 
 
        Maģistrantūras studiju programmas veidošanā un īstenošanā piedalās augsti 
kvalificēts akadēmiskais personāls ar labām zināšanām sabiedrības veselībā un 
iepriekšēju darba pieredzi pedagoģijā. 
       Pasniedzēji sistemātiski veic zinātniskās aktivitātes sabiedrības veselības dažādās 
apakšnozarēs, piemēram, veselības veicināšanā, veselības aprūpē, veselības paradumu 
analīzē, vides veselībā, epidemioloģijā u.c. To apliecina pasniedzēju regulārā 
piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros gan Latvijā, gan arī ārvalstīs, 
publikāciju skaits, dalība dažādos vietējos un starptautiska mēroga projektos.  
  

 4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maģistra darbu tēmu 
atbilstība studiju programmas saturam. 
 
       Viens no maģistrantūras studiju programmas galvenajiem uzdevumiem ir veicināt 
šīs programmas studentu aktīvu iesaistīšanu akadēmiskajā pētniecībā. Tam nolūkam 
studiju procesā liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgā darba organizēšanai: 
zinātniskās literatūras kritisku lasīšana un padziļināta analīze, aktuālu pētniecisko 
jautājumu meklēšana un to pamatošana, pētniecības plāna un metodikas izvēle, referātu, 
eseju sagatavošana, maģistra darba uzrakstīšana un sekmīgu tā aizstāvēšana  
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Studiju laikā studenti tiek iesaistīti dažādās zinātniskās aktivitātēs:   
 pētījumos par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselību ietekmējošiem paradumiem 

(piemēram, Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības 
paradumu pētījums skolas vecuma bērniem, u.c.); 
 pētījumos par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju 

apmierinātību ar to; 
 pētījumos par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību; 
 zinātniski praktiskos pasākumos Latvijā, kurus organizē dažādas valstiskas un 

nevalstiskas organizācijas sabiedrības veselības jautājumos; 
 citu valstu zinātnieku semināros, kas tiek organizēti fakultātē, pasniedzēju 

sadarbības projektu ietvaros.  
 

5. Vērtēšanas sistēma. 
 5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 

pamatojums un analīze. 
 
Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām: 
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi: 
 studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura apguvi, 

t.i., pārbaudes darbi un gala pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu 
vērtējumu, t.i., vismaz ar novērtējumu "gandrīz labi" (4 balles);  
 students ir sekmīgi izpildījis citas studiju priekšmeta apguves vērtēšanas prasības: 

savlaicīgi iesniedzis mājas darbus; lekciju un semināru apmeklētība sastāda 80%; ir 
izrādījis aktīvu līdzdalību semināros un interaktīvajās lekcijās.  
 
Sekmju rezultāti tiek vērtēti 10 (desmit) ballu skalā.  
 

 5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtraukta novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra 
beigās). Izvēles pamatojums. 
 
Studentu zināšanu pārbaudes biežumu nosaka katra studiju priekšmeta programmas 
vadītājs atbilstoši studiju priekšmeta saturam un izvēlētajām pārbaudes formām 
(piemēram, mājas darbi, kontroldarbi, prezentācijas semināri, eksāmens vai ieskaite).  
 

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 6.1. Studējošo aptauju (par studiju procesa organizācijas kvalitāti u.c.) rezultāti un 

analīze (pielikumā – aptauju anketu paraugi). 
  
      Lai noskaidrotu studentu attieksmi pret maģistrantūras studiju programmu kopumā, 
kā arī atsevišķiem studiju programmas priekšmetiem, regulāri tiek rīkota studentu 
aptauja. Anketu rezultātu tiek apspriesti katedru sēdēs un fakultātes domē.  
Aptaujās iegūtā informācija ļauj secināt, ka: 
 studiju priekšmetu pasniegšana galvenokārt tiek vērtēta ar novērtējumu "labi". 

Pasniegšanas veids ir uzskatāms par atbilstošu mācību vielas apguves vajadzībām un 
studiju priekšmeta mērķa un uzdevumu sekmīgai izpildei.  
 atsevišķos studiju priekšmetos piedāvātā apmācības forma - diskusija - tiek pozitīvi 

novērtēta. Tā ir īpaši noderīga neskaidru un sarežģītu jautājumu risināšanā, kas rodas 
mācību vielas apguves laikā.  
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 apmācības procesā notiek teorētisko un praktisko zināšanu un iemaņu integrēšana; 
 lekcijās un nodarbībās sniegtās informācijas apjoms tiek atzīts par piemērotu 

maģistrantūras līmeņa studijām; 
 pozitīvi tiek novērtēta bibliotēkas piedāvāto resursu palielināšanās, kas uzlaboto 

studiju programmā paredzētās vielas apguves efektivitāti. 
 

 6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
 
       Ar absolventu aptaujas starpniecību tiek iegūta atgriezeniskā saite un ievākta 
būtiska informācija par absolvētās studiju programmas noderību un apgūto zināšanu 
izmantojamību darba tirgū un tālākās karjeras veidošanā. 
 Apkopotās informācijas galvenie secinājumi:  
 maģistrantūras studiju process studentiem ir devis padziļinātas zināšanas 

pētnieciskajā metodoloģijā sabiedrības veselībā un epidemioloģijā; 
 daudzveidīgā zinātniskā rakstura literatūra, kas apgūstama maģistrantūras studiju 

laikā, ir devusi plašu skatījumu uz sabiedrības veselības zinātnes perspektīvām un 
pētniecības iespējām; 
 piedāvātie studiju priekšmeti ir kļuvuši saturīgāki, kā arī ir pieaugusi mācību vielas 

pasniegšanas kvalitāte; 
 studiju priekšmetu apjomi, t.i. lekciju un nodarbību stundu skaits, ir bijuši adekvāti 

praktiskai nepieciešamībai un sekmīgai mācību vielas apgūšanai;  
 studiju laikā iegūtās zināšanas tiek sekmīgi izmantotas, veicot ikdienas pienākumus 

un attīstot darba karjeru.  
 
Maģistrantūras studiju programmas studenti un tās absolventi ir sekmīgi sevi pieteikuši 
Latvijas darba tirgū un strādā iegūtai izglītībai atbilstošās darba vietās un amatos, 
piemēram: RSU Darba un vides veselības institūtā, Sabiedrības veselības aģentūrā, 
Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūrā, LR Veselības ministrijā, LR 
Labklājības ministrijā, Valsts Veselības veicināšanas aģentūrā.  
 
Darba devēju aptaujas mērķis ir uzzināt viņu vērtējumus, prasības un vajadzības 
attiecībā uz jaunajiem sabiedrības veselības speciālistiem un novērtēt šo speciālistu 
sagatavotību un piemērotību Latvijas darba tirgus situācijai.   
Darba devēji uzskata, ka maģistranti:  

 ir ieguvuši labas prasmes darbā ar datoru, kā arī teorētiskās un praktiskās zināšanas 
statistiskajās datu apstrādes programmās: SPSS, EPI-INFO, STATISTIKA u.c.; 

 pārzina sabiedrības veselībā izmantotās matemātiskās statistikas metodes un spēj 
patstāvīgi sagatavot iegūto datu analīzes un interpretācijas materiālu; 

 orientējas veselības aprūpes, pacientu tiesību un vides veselības likumdošanas 
jautājumos un spēj izstrādāt normatīvos aktus un likumprojektus veselības aprūpes un 
vides veselības jomā; 

 strādā pie dažādu projektu (tai skaitā starptautisku) pieteikuma plānošanas, 
izstrādes, kā arī koordinē projekta norises gaitu; 

 māk izvērtēt situācijas epidemioloģisko nozīmību un pieņemt rīcības lēmumus 
ieņemamā amata tiesību, pienākumu un profesionālās kompetences ietvaros; 

 ir ieguvuši padziļinātu izglītību sabiedrības veselībā ar labi integrētām praktiskām 
un teorētiskām zināšanām.  
 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 
 7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu. 
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Programmā iesaistītā akadēmiskā personāla kopējais skaits ir 26 pasniedzēji, t.sk. 6 
profesori un asociētie profesori, 5 docenti, 15 pasniedzēji ar maģistra grādu. Viens no 
docentiem ieguva akadēmisko amata nosaukumu 2004/2005. gadā. Tika aizstāvēta 
viena doktora disertācija.  Nākošajā mācību gadā tiek plānots uzņemt četrus jaunus 
doktorantus.     
 

 7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām. 
 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām. Studiju 
priekšmetu programmu vadītāji nepārtraukti strādā pie jaunu mācību spēku 
piesaistīšanas studiju programmas īstenošanai. Sakarā ar akadēmiski izglītotu docētāju 
nelielo skaitu studiju programmas izpildē tiek pieaicināti sabiedrības veselības nozaru 
vadošie speciālisti valstī.  
 

 7.3. pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programma. 
 
70 % no maģistrantūras studiju programmā iesaistītajiem akadēmiskā personāla 
darbiniekiem ir Rīgas Stradiņa universitātes štata pasniedzēji.  
 

 7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti. 
 
Cilvēkresursu problēma, t.i, sabiedrības veselības praksē un pētniecībā strādā 
salīdzinoši neliels nodarbināto personu skaits, tādēļ ir zināmas grūtības piesaistīt 
pasniedzējus, kuri varētu līdzdarboties pedagoģiskajā darbā un izglītības programmas 
īstenošanā. Perspektīvā tiek plānots palielināt doktorantu skaitu un veicināt vieslektoru 
pieaicināšanu.  

 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 8.1. Studiju programmas finansēšana. 

 
Studiju programmas finansēšanas avoti: 
 no valsts budžeta; 
 no fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.  

Akadēmiskā studiju gada izmaksas, mācoties Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības 
veselības fakultātes piedāvātajā maģistrantūras studiju programmā, ir ievērojami 
zemākas nekā līdzīgās studiju programmās Eiropas augstākajās mācību iestādēs. 
 

 8.2. Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti : to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Studiju procesa sekmīgai norisei studentiem un pasniedzējiem ir pieejamas vajadzībām 
atbilstoša skaita un lieluma auditorijas, kuras ir aprīkotas ar tāfelēm un kodoskopiem.  
 

 8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. Izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Bibliotēka iespēju robežās tiek papildināta ar jaunākām mācību grāmatām un 
periodiskajiem izdevumiem sabiedrības veselības nozarēs. RSU bibliotēkā studentu 
rīcībā ir plašs PVO dokumentācijas centra materiālu klāsts. Papildus jau esošajiem 
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periodiskajiem zinātniskajiem žurnāliem ir pasūtīts un regulāri saņemts žurnāls“ 
International journal of Epidemiology” , European Journal of Public Health”.  
 

9. Ārējie sakari. 
 9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu izpildes 

kontekstā. 
Saikne ar darba devējiem tiek nodrošināta: 
 regulāri intervējot un aptaujājot darba devējus ar mērķi noskaidrot viņu vērtējumus, 

vēlmes un priekšlikums par jauno sabiedrības veselības speciālistu apmācības taktiku un 
sagatavotību; 
 iesaistot vadošos sabiedrības veselības praktisko iestāžu speciālistus studiju 

programmas realizācijā; 
 ar Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas starpniecību tiek uzturēta regulāra 

sadarbība un komunikācija ar dažādām sabiedrības veselības jomā strādājošajām valsts 
un nevalstiskajām institūcijām. Regulārie kontakti ļauj izzināt sabiedrības veselības 
speciālistu pieprasījumu un iespējas darba tirgū Latvijā un Eiropā.  
 

 9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs. 
Sabiedrības veselības maģistrantūras programmas ietvaros veidojas laba sadarbība ar 
līdzīgām programmām Kauņas Medicīnas universitātē( Lietuva), Tartu universitātē 
(Igaunija), Kuopio universitātē (Somija), Debrecenas ( Ungārija) universitātē.  
Sabiedrības veselības fakultātes dekāne regulāri piedalās ikgadējās ASPHER (Eiropas 
Sabiedrības veselības skolu asociācijas) konferencēs. Studiju programma tiek plānota 
atbilstīgi jaunākajām nostādnēm sabiedrības veselībā Eiropā. 
 

 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa valstīm). 
 
Maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības veselībā veidošanā un īstenošanā 
piedalās Toronto Universitātes profesore Ilze Kalniņš, kura līdzdarbojas studiju 
priekšmeta “Pētniecības metodoloģija” realizēšanā un studentu konsultēšanā par 
zinātniskās metodoloģijas jautājumiem maģistra darba rakstīšanas laikā. 2004/2005. 
studiju gadā studiju priekšmeta Biostatistika īstenošanā piedalījās Kuopio Universitātes 
(Somija) lektors Noels Barengo. 
 

 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm). 
 
Sabiedrības veselības maģistrantūras studenti aktīvi meklē iespējas studijām ārvalstu 
augstskolās.  
Sabiedrības veselības fakultātes maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības 
veselībā 2. (otrā) studiju gada studente Dana Šumilo 2004./2005. studiju gadā turpina 
studijas Sabiedrības veselības zinātnē Oksfordas universitātē. Otrā kursa studente Elīna 
Pujāte iestājās viena gada maģistrantūras programmā Ulmea universitātē (Zviedrija).  

 9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm). 
 
Līdz šim programmā nav studējuši ārvalstu studenti. 
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Akadēmiskā maģistrantūras studiju programma 
                                       akadēmisko (profesionālo) 
                                                   
                                      Sabiedrības veselībā  
                                               nosaukums  

 
 
  pašnovērtējums par 2003./2004. akadēmisko gadu 
 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. Izmaiņas, ja tādas ir. 
 
Studiju programmas mērķis ir sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās 
disciplīnas attīstību Latvijā, veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības 
veselības speciālistu apmācību un sagatavot augsti kvalificētus speciālistus 
sabiedrības veselības jomās ar fundamentālu teorētisko zināšanu bāzi, kuri spēs 
veiksmīgi darboties sabiedrības veselības problēmu 
identifikācijā un risināšanā.  
 
Studiju programmas uzdevumi:  

 sniegt topošiem sabiedrības veselības maģistrantiem padziļinātas 
teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā; 

 nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanā, kā arī dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, 
īstenošanā un izvērtēšanā; 

 sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 
prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā; 

 īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un pasaules 
sabiedrības veselības nozares attīstības jaunākajām tendencēm; 

 palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 
projektu izstrādē un īstenošanā; 

 sekmēt maģistrantūras studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 
konkurētspēju Latvijas un Eiropas valstu darba tirgū.  

 
 

2. 
 
Studiju programmas struktūra. 

 2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās programmas sadaļās. 
Izmaiņu analīze un pamatojums. Studiju priekšmetu programmu sadalījuma 
atbilstība valsts standartiem (Ministru kabineta noteikumiem). 
 
Maģistrantūras studiju programma Sabiedrības veselībā ir veidota saskaņā ar LR 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu”, jo tā paredz:  

 padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu un 
attīstīšanu sabiedrības veselības zinātnē; 

 studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 
Studiju programma ir akreditēta uz 6 gadiem ar 2004.gada 28.janvāra LR 
Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju programmu akreditācijas komisijas 
lēmumu Nr. 679. kā akadēmiskā studiju programma “Sabiedrības veselība”, kas ir 



paredzēta veselības zinātņu maģistra grāda iegūšanai veselības aprūpē. 
Maģistrantūras studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 
kredītpunktus sastāda maģistra darbs. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs par kādu 
izvēlētu sabiedrības veselības tēmu, kurā topošais maģistrants demonstrē savas 
spējas zinātniskajā pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus secinājumus.  
 
Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu sadalījums: 

 Obligātais saturs ( A daļas studiju priekšmeti) sastāda 40 kredītpunktus.  
 Izvēles saturs (B daļas studiju priekšmeti) sastāda 20 kredītpunktus.  

 
 2.2. Studiju priekšmetu programmu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu 

nepieciešamība 
 

2003./2004. akadēmiskajā studiju gadā maģistrantūras studiju programmā 
Sabiedrības veselībā studentiem tika piedāvāts jauns izvēles (B kategorijas) 
studiju priekšmets “Ārkārtas epidemioloģisko situāciju pārvaldīšana”. 

 
3. Studiju programmas realizācija. 
 3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 

individuālais darbs, komandas (mazo grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, 
izvēles pamatojums un analīze. 
 
Maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības veselībā paredzētās mācību vielas 
sekmīgai apguvei darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  
 

 Interaktīvas lekcijas.  
 
Apraksts un pamatojums: interaktīvo lekciju mērķis ir iesaistīt studentus aktīvā 
mācību vielas apguvē un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu 
identifikācijā, problēmsituāciju analīzē un risinājumu piedāvāšanā.  
 

 Nodarbības – semināri.  
 
Apraksts un pamatojums: semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju 
priekšmeta mācību materiāls, pārrunātas sarežģītākās priekšmeta tēmas un 
trenētas praktiskās iemaņas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas 
semināros, piemēram, pētniecības projekta izveidošanā un prezentācijas 
prasmju treniņā. Studentiem notiek praktiskās nodarbības ar statistiskajām 
datu apstrādes programmām: SPSS, STATISTIKA, EPI-INFO u.c. 
 

 Studentu patstāvīgais darbs.   
 
Apraksts un pamatojums: studentu patstāvīgā darba mērķis ir sagatavot 
studentu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. Tādēļ maģistrantūras 
programmas studiju process paredz studenta individuālo darbu ar zinātnisko 
literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, eseju, pētniecības projektu 
sagatavošanu un prezentāciju.  

 
 3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 

kontaktnodarbības sastāda vairāk par 50% no KP*, ir nepieciešams tā 



pamatojums (pielikumā Senāta, fakultātes Domes lēmumi). 
 

 Interaktīvas lekcijas sastāda ~ 10% no kopējā stundu apjoma. 
 Nodarbības – semināri sastāda ~ 40% no kopējā stundu skaita. 
 Studentu patstāvīgais darbs sastāda ~ 50% no kopējā stundu skaita.  

 
* Ja programmas aprakstam izmantoti KP 

 3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērķiem un  
uzdevumiem.  
 
Maģistrantūras studiju programma Sabiedrības veselībā ir paredzēta pilna laika 
studējošiem un tiek realizēta 2 (divos) akadēmiskos gados. Studiju programmas 
saturs ir veidots atbilstoši iepriekš noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem (sk. 1. 
sadaļu).  
 
Studiju programmu veido: 
 

 Teorētiskie studiju priekšmeti, kas padziļināti apskata epidemioloģiskās 
analīzes principus un sabiedrības veselības pētnieciskās metodoloģijas jautājumus, 
iepazīstina ar sabiedrības veselības zinātnē izmantotajām specifiskajām 
kvantitatīvajām un kvalitatīvajām pētniecības metodēm, kā arī datu statistiskās 
apstrādes paņēmieniem ( A daļas priekšmeti). 

 
 Studiju priekšmeti, kas palīdz studentam padziļināti apgūt zināšanas un 

specializēties kādā no sabiedrības veselības apakšdisciplīnām: piemēram, pacientu 
tiesības, veselības veicināšana, veselības aprūpe, profesionālā ētika, vides veselība 
un arodveselība u.c. ( B daļas priekšmeti). 
 

 Maģistra darbs, kura ietvaros studentam ir jāparāda spēja iedziļināties izvēlētās 
pētījuma tēmas problēmā, izvirzīt hipotēzi un piedāvāt maģistrantūras studiju 
līmenim atbilstošu pētāmās problēmas risinājumu. Maģistra darba prasība ir tā 
oriģinālā ievirze un zinātniskās novitātes elementi. 
 

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 

mijiedarbība. 
 
        Maģistrantūras studiju programmas veidošanā un īstenošanā piedalās augsti 
kvalificēts akadēmiskais personāls ar labām zināšanām sabiedrības veselībā un 
iepriekšēju darba pieredzi pedagoģijā. 
       Pasniedzēji sistemātiski veic zinātniskās aktivitātes sabiedrības veselības 
dažādās apakšnozarēs, piemēram, veselības veicināšanā, veselības aprūpē, 
veselības paradumu analīzē, vides veselībā, epidemioloģijā u.c. To apliecina 
pasniedzēju regulārā piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros gan 
Latvijā, gan arī ārvalstīs, publikāciju skaits, dalība dažādos vietējos un 
starptautiska mēroga projektos.  
  

 4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maģistra darbu 
tēmu atbilstība studiju programmas saturam. 
 



       Viens no maģistrantūras studiju programmas galvenajiem uzdevumiem ir 
veicināt šīs programmas studentu aktīvu iesaistīšanu akadēmiskajā pētniecībā. 
Tam nolūkam studiju procesā liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgā 
darba organizēšanai: zinātniskās literatūras kritisku lasīšana un padziļināta analīze, 
aktuālu pētniecisko jautājumu meklēšana un to pamatošana, pētniecības plāna un 
metodikas izvēle, referātu, eseju sagatavošana, maģistra darba uzrakstīšana un 
sekmīgu tā aizstāvēšana  
 
Studiju laikā studenti tiek iesaistīti dažādās zinātniskās aktivitātēs:   

 pētījumos par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselību ietekmējošiem 
paradumiem (piemēram, Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu 
pētījums; Veselības paradumu pētījums skolas vecuma bērniem, Pasaules 
veselības aptauja u.c.); 

 pētījumos par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju 
apmierinātību ar to; 

 pētījumos par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību; 
 zinātniski praktiskos pasākumos Latvijā, kurus organizē dažādas valstiskas un 

nevalstiskas organizācijas sabiedrības veselības jautājumos.  
 

5. Vērtēšanas sistēma. 
 5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 

pamatojums un analīze. 
 
Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās 
studiju programmām: 
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi: 

 studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura 
apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir 
vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles);  

 students ir sekmīgi izpildījis citas studiju priekšmeta apguves vērtēšanas 
prasības: savlaicīgi iesniedzis mājas darbus; lekciju un semināru apmeklētība 
sastāda 80%; ir izrādījis aktīvu līdzdalību semināros un interaktīvajās lekcijās.  
 
Sekmju rezultāti tiek vērtēti 10 (desmit) ballu skalā.  
 

 5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtraukta novērtēšana vai novērtēšana tikai 
semestra beigās). Izvēles pamatojums. 
 
Studentu zināšanu pārbaudes biežumu nosaka katra studiju priekšmeta 
programmas vadītājs atbilstoši studiju priekšmeta saturam un izvēlētajām 
pārbaudes formām (piemēram, mājas darbi, kontroldarbi, prezentācijas semināri, 
eksāmens vai ieskaite).  
 

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 6.1. Studējošo aptauju (par studiju procesa organizācijas kvalitāti u.c.) rezultāti 

un analīze (pielikumā – aptauju anketu paraugi). 
  
      Lai noskaidrotu studentu attieksmi pret maģistrantūras studiju programmu 
kopumā, kā arī atsevišķiem studiju programmas priekšmetiem, regulāri tiek rīkota 



studentu aptauja. Anketu rezultātu tiek apspriesti katedru sēdēs un fakultātes 
domē.  
Aptaujās iegūtā informācija ļauj secināt, ka: 

 studiju priekšmetu pasniegšana galvenokārt tiek vērtēta ar novērtējumu "labi". 
Pasniegšanas veids ir uzskatāms par atbilstošu mācību vielas apguves vajadzībām 
un studiju priekšmeta mērķa un uzdevumu sekmīgai izpildei.  

 atsevišķos studiju priekšmetos piedāvātā apmācības forma - diskusija - tiek 
pozitīvi novērtēta. Tā ir īpaši noderīga neskaidru un sarežģītu jautājumu 
risināšanā, kas rodas mācību vielas apguves laikā.  

 apmācības procesā notiek teorētisko un praktisko zināšanu un iemaņu 
integrēšana; 

 lekcijās un nodarbībās sniegtās informācijas apjoms tiek atzīts par piemērotu 
maģistrantūras līmeņa studijām; 

 studenti atzīmē nepieciešamību pēc papildus izdales materiāliem, lekciju 
konspektiem vai sistematizētiem informācijas materiāliem, kuru izmantošana 
apmācības laikā uzlabotu vielas apguves efektivitāti. 
 

 6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
 
       Ar absolventu aptaujas starpniecību tiek iegūta atgriezeniskā saite un ievākta 
būtiska informācija par absolvētās studiju programmas noderību un apgūto 
zināšanu izmantojamību darba tirgū un tālākās karjeras veidošanā. 
 Apkopotās informācijas galvenie secinājumi:  

 maģistrantūras studiju process studentiem ir devis padziļinātas zināšanas 
pētnieciskajā metodoloģijā sabiedrības veselībā un epidemioloģijā; 

 daudzveidīgā zinātniskā rakstura literatūra, kas apgūstama maģistrantūras 
studiju laikā, ir devusi plašu skatījumu uz sabiedrības veselības zinātnes 
perspektīvām un pētniecības iespējām; 

 piedāvātie studiju priekšmeti ir kļuvuši saturīgāki, kā arī ir pieaugusi mācību 
vielas pasniegšanas kvalitāte; 

 studiju priekšmetu apjomi, t.i. lekciju un nodarbību stundu skaits, ir bijuši 
adekvāti praktiskai nepieciešamībai un sekmīgai mācību vielas apgūšanai;  

 studiju laikā iegūtās zināšanas tiek sekmīgi izmantotas, veicot ikdienas darba 
pienākumus un  attīstot savu akadēmisko karjeru.  
 
Maģistrantūras studiju programmas studenti un tās absolventi ir sekmīgi sevi 
pieteikuši Latvijas darba tirgū un strādā iegūtai izglītībai atbilstošās darba vietās 
un amatos, piemēram: RSU Darba un vides veselības institūtā, Sabiedrības 
veselības aģentūrā, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūrā, LR 
Veselības ministrijā, LR Labklājības ministrijā, Valsts Veselības veicināšanas 
aģentūrā.  
 
Darba devēju aptaujas mērķis ir uzzināt viņu vērtējumus, prasības un vajadzības 
attiecībā uz jaunajiem sabiedrības veselības speciālistiem un novērtēt šo 
speciālistu sagatavotību un piemērotību Latvijas darba tirgus situācijai.   
Darba devēji uzskata, ka maģistranti:  

 ir ieguvuši labas prasmes darbā ar datoru, kā arī teorētiskās un praktiskās 
zināšanas statistiskajās datu apstrādes programmās: SPSS, EPI-INFO, 
STATISTIKA u.c.; 



 pārzina sabiedrības veselībā izmantotās matemātiskās statistikas metodes un 
spēj patstāvīgi sagatavot iegūto datu analīzes un interpretācijas materiālu; 

 orientējas veselības aprūpes, pacientu tiesību un vides veselības likumdošanas 
jautājumos un spēj izstrādāt normatīvos aktus un likumprojektus veselības aprūpes 
un vides veselības jomā; 

 strādā pie dažādu projektu (tai skaitā starptautisku) pieteikuma plānošanas, 
izstrādes, kā arī koordinē projekta norises gaitu; 

 māk izvērtēt situācijas epidemioloģisko nozīmību un pieņemt rīcības lēmumus 
ieņemamā amata tiesību, pienākumu un profesionālās kompetences ietvaros; 

 ir ieguvuši padziļinātu izglītību sabiedrības veselībā ar labi integrētām 
praktiskām un teorētiskām zināšanām.  
 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 
 7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu. 
 
Akadēmiskā personāla kopējais skaits ir ~ 30 pasniedzēji, t.sk. 6 profesori un 
asociētie profesori, 5 docenti, 19 maģistranti. Divi no pasniedzējiem ar maģistra 
grādu mācās RSU doktorantūrā.      
 

 7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām. 
 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām. Studiju 
priekšmetu programmu vadītāji nepārtraukti strādā pie jaunu mācību spēku 
piesaistīšanas studiju programmas īstenošanai. Sakarā ar akadēmiski izglītotu 
docētāju nelielo skaitu studiju programmas izpildē tiek pieaicināti sabiedrības 
veselības nozaru vadošie speciālisti valstī.  
 

 7.3. pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programma. 
 
70 % no maģistrantūras studiju programmā iesaistītajiem akadēmiskā personāla 
darbiniekiem ir Rīgas Stradiņa universitātes štata pasniedzēji.  
 

 7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas 
kvalitāti. 
 
Cilvēkresursu problēma, t.i, sabiedrības veselības praksē un pētniecībā strādā 
salīdzinoši neliels nodarbināto personu skaits, kuras varētu līdzdarboties 
pedagoģiskajā darbā un izglītības programmas īstenošanā.   

 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 8.1. Studiju programmas finansēšana. 

 
Studiju programmas finansēšanas avoti: 

 no valsts budžeta; 
 no personiskajiem līdzekļiem.  

Akadēmiskā studiju gada izmaksas, mācoties Rīgas Stradiņa universitātes 
Sabiedrības veselības fakultātes piedāvātajā maģistrantūras studiju programmā, ir 
ievērojami zemākas nekā līdzīgās studiju programmās Eiropas augstākajās mācību 
iestādēs. 



 
 8.2. Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti : to skaita, lieluma un 

aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Studiju procesa sekmīgai norisei studentiem un pasniedzējiem ir pieejamas 
vajadzībām atbilstoša skaita un lieluma auditorijas, kuras ir aprīkotas ar tāfelēm 
un kodoskopiem.  
 

 8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. 
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Bibliotēka iespēju robežās tiek papildināta ar jaunākām mācību grāmatām un 
periodiskajiem izdevumiem sabiedrības veselības nozarēs. Papildus jau esošajiem 
periodiskajiem zinātniskajiem žurnāliem ir pasūtīts un regulāri saņemts žurnāls  
“ International journal of Epidemiology” , European Journal of Public Health”.  
 

9. Ārējie sakari. 
 9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu izpildes 

kontekstā. 
Saikne ar darba devējiem tiek nodrošināta divos veidos: 

 tieši un regulāri intervējot un aptaujājot darba devējus ar mērķi noskaidrot 
viņu vērtējumus, vēlmes un priekšlikums par jauno sabiedrības veselības 
speciālistu apmācības taktiku un sagatavotību; 

 ar Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas starpniecību tiek uzturēta regulāra 
sadarbība un komunikācija ar dažādām sabiedrības veselības jomā strādājošajām 
valsts un nevalstiskajām institūcijām. Regulārie kontakti ļauj izzināt sabiedrības 
veselības speciālistu pieprasījumu un iespējas darba tirgū  Latvijā un Eiropā.  
 

 9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs. 
 
Maģistrantūras studiju programmas ietvaros notiek sadarbība ar Rīgas Stradiņa 
universitātes Sabiedrības Veselības Skolu, kurā maģistrantūras studenti var 
izvēlēties kādu no skolas piedāvātajiem studiju priekšmetiem kā izvēles 
priekšmetu (B kategorija). 
 

 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa 
valstīm). 
 
Maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības veselībā veidošanā un īstenošanā 
piedalās Toronto Universitātes profesore Ilze Kalniņš, kura līdzdarbojas studiju 
priekšmeta “Pētniecības metodoloģija” realizēšanā un studentu konsultēšanā par 
zinātniskās metodoloģijas jautājumiem maģistra darba rakstīšanas laikā.  
 

 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm). 
 
Studiju programma līdz šim nav noslēgusi oficiālu līgumu studentu apmaiņai. 
Taču studējošie pēc savas iniciatīvas meklē iespējas papildināt zināšanas ārvalstīs. 
Sabiedrības veselības fakultātes maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības 



veselībā 2. (otrā) studiju gada studentes: 
 Dana Šumilo 2003./2004. studiju gadā turpina studijas Sabiedrības veselības 

zinātnē Oksfordas universitātē. 
 Elīna Pujate studē sabiedrības veselību Zviedrijas Ulmea universitātē.  

 9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm). 
 
Līdz šim programmā nav studējuši ārvalstu studenti. 
 

  
 
Dekāns____________________________ 
 
Studiju programmas vadītājs____________________________________ 



 



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

 SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
 RSU Dekānu padomes Rīgas Stradiņa universitātes Senāta  

2010. gada „14.”jūnija sēdē 2010. gada „15.”jūnija sēdē 
 Protokols Nr.39 Protokols Nr. 1-2/15.06.10 

 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
„SABIEDRĪBAS VESELĪBA” 

 
 
 
 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  
par 2009./2010. akadēmisko gadu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rīga, 2010.gads 
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SATURA RĀDĪTĀJS 
 

1.  Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi, pēc augstākās izglītības programmas apguves 
iegūstamie studiju rezultāti  

4.lpp. 

2.  Augstākās izglītības programmas organizācija 6.lpp. 
3.  Augstākās izglītības programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 

studiju pasākumu apraksta anotācijas  
10.lpp. 

4.  Vērtēšanas sistēma 12.lpp. 
5.  Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana 14.lpp. 
6.  Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums 17.lpp. 

6.1. augstākās izglītības programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam  17.lpp. 
6.2.  darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 18.lpp. 

7. Studējošo raksturojums 19.lpp. 
7.1. studējošo skaits programmā 19.lpp. 
7.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 19.lpp. 
7.3. absolventu skaits 19.lpp. 
7.4. studējošo aptaujas un to analīze 19.lpp. 
7.5. absolventu aptaujas un to analīze 22.lpp. 
7.6. studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 24.lpp. 

8.  Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 24.lpp. 
8.1. akadēmiskā personāla skaits 24.lpp. 
8.2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai  25.lpp. 
8.3.  akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem 26.lpp. 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 29.lpp. 
10. Ārējie sakari 31.lpp. 
10.1. sadarbība ar darba devējiem 31.lpp. 
10.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības programmas. 

Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības dalībvalstu studiju programmām. 31.lpp. 

11.  Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek likvidēta, pieteicējs 
nodrošinās attiecīgās augstākās izglītības programmas studējošiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā 
augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā  

33.lpp. 

12. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 34.lpp. 
12.1. Studiju programmas SVID analīze 34.lpp. 
12.2.  Priekšlikumi studiju programmas attīstībai un kvalitātes uzlabošanai 35.lpp. 

   
Pielikumi  
1. pielikums Akreditācijas komisijas lēmums par studiju programmas akreditāciju (kopija)  
2.pielikums Studiju rezultātu saistība ar cikla deskriptoriem (tabula)  
3.pielikums Studiju programmas pārskats, tās īstenošanas plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls (tabula)  
4.pielikums Ar studiju programmu saistīto dokumentu saraksts, to atrašanās vietas un saņemšanas iespējas (tabula)  
5.pielikums 2009./2010.akadēmiskā gada Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas „Sabiedrības 

veselība” studentu maģistra darbu tēmas, to zinātniskie vadītāji (tabula)  
 

6. pielikums Darba devēju aptaujas anketa  
7. pielikums RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas studentu aptaujas anketa  
8. pielikums Akadēmiskā personāla saraksts (tabula)   
9. pielikums  Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” pašnovērtējumi par: 2008./2009. mācību 

gadu; 2007./2008. mācību gadu; 2006./2007. mācību gadu; 2005./2006. mācību gadu; 2004./2005. mācību 
gadu; 2003./2004. mācību gadu 

 

10.pielikums Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas  
11. pielikums Studiju priekšmetu apraksti  
12.pielikums Par augstākās izglītības iegūšanu izsniedzamā diploma paraugs un par augstākās izglītības iegūšanu 

izsniedzamām diploma pielikuma paraugs (aizpildīts) 
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AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 
 

Maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” tiek īstenota Rīgas Stradiņa 
universitātē kopš 2001./2002. akadēmiskā gada. Tās kopējais apjoms ir 80 Latvijas 
kredītpunkti (turpmāk tekstā - KP) jeb 120 Eiropas kredīti (turpmāk tekstā - ECTS) un tā ir 
pilna laika klātienes studiju programma. 2002. gadā studiju programma ieguva akreditāciju 
uz 2 akadēmiskajiem gadiem, savukārt 2004. gada 28. janvārī tā tika atkārtoti akreditēta uz 
pilnu akreditācijas laiku – 6 gadiem – līdz 2010. gada 31.decembrim (akreditācijas komisijas 
lēmumu sk. 1.pielikumā).  

Šāda studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas piedāvā iegūt padziļinātas zināšanas 
sabiedrības veselības zinātnē un tās pētniecībā. Studiju programmas absolvēšanas rezultātā 
tās absolventiem tiek piešķirts veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē – 
sabiedrības veselības jomā.  

Vajadzību pēc speciālistiem, kuri ir sagatavoti pētniecībai sabiedrības veselības 
dažādās jomās un spēj analītiski izvērtēt aktuālās ar populācijas veselību, veselības aprūpi un 
to pieejamību saistītās problēmas, pamatot un pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus 
sabiedrības veselībā nosaka šīs nozares gan kā zinātnes, gan kā prakses attīstības tendences 
un prasības mūsdienās (ASPHER, Public Health Workforce Capacity Building, 2008). 
Tradicionāli sabiedrības veselība tiek definēta kā „viens no organizētiem pasākumiem, ko 
sabiedrība īsteno, lai aizsargātu, veicinātu un atjaunotu cilvēku veselību” (J.M. Last, 1983). 
„Sabiedrības veselība ir zinātne par slimību novēršanu, mūža ilguma pagarināšanu un 
veselības veicināšanu ar organizētu sabiedrības pasākumu palīdzību” (Public Health in 
England, 1988). Tās mērķis ir nodrošināt ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā 
visefektīvāko attīstību un dzīvi, veikt pasākumus, kas novērš slimības, pagarina mūža 
ilgumu, veicina garīgās un fiziskās veselības produktivitāti ar organizētu pasākumu palīdzību 
kopienās (Terminology for the European Health Policy Conference, 1994). Sabiedrības 
veselības attīstību nosaka tās prioritārie mērķi, kas paliek nemainīgi: samazināt slimību 
daudzumu, priekšlaicīgu nāvi un slimību izraisītu diskomfortu un nevarību sabiedrībā, taču 
ikdienas rīcība un aktuālās ar veselību saistītās vajadzības sabiedrībā mainās līdztekus 
tehnoloģijas un sociālo vērtību attīstībai, saslimstības struktūras maiņai populācijā, 
jaunākajiem atzinumiem slimību cēlonībā, mainoties veselības aprūpes sistēmai un 
politiskām prioritātēm. Uz pierādījumiem balstīta (ang. val. – evidence based) sabiedrības 
veselības pieeja ir studiju kodols maģistra programmā, tādēļ liels akcents tiek likts uz 
pētniecības metodoloģijas vis dažādākiem aspektiem, tādiem kā pētījumu plānošanu, datu 
ieguves un analīzes veidu apguvi, veselības stratēģiju un programmu analīzi un novērtēšanu 
gan kopumā, gan atsevišķās sabiedrības veselības apakšnozarēs. Īpaši tiek akcentēta teorijas 
un prakses mijiedarbība, lai absolventi spētu patstāvīgā darbībā nodrošināt un pamatot savus 
lēmumus un rīcību kompleksai ar veselību saistītu problēmu risināšanai dažādos līmeņos, 
sākot no indivīda līdz sabiedrībai.  
 Studiju programmas pašnovērtējums ir gatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.821 
Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība; Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.2 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu; cikla noslēguma prasību aprakstiem Latvijas 
kvalifikāciju ietvarstruktūrai (projekts).  

Studiju programmas pašnovērtējumā par 2009./2010.gadu ir iekļauta arī informācija par akreditācijas 
laika periodā notikušajām izmaiņām, to apraksts un nepieciešamības pamatojums.   
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1. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶI, UZDEVUMI, PĒC 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES IEGŪSTAMIE STUDIJU 

REZULTĀTI  

 Studiju programmas mērķis   
  
 Studiju programmas akreditācijas periodā nav mainīts studiju programmas mērķis - 
sagatavot augsti kvalificētus speciālistus patstāvīgam zinātniski pētnieciskajam darbam 
sabiedrības veselības jomās (epidemioloģijā, vides veselībā, veselības veicināšanā, veselības 
aprūpes organizēšanā) ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām sabiedrības veselībā un 
pētījumu metodoloģijā un praktiskām iemaņām sabiedrības veselības zinātniskās pētniecības 
jomā. 
 
 Studiju programmas uzdevumi  
  
 Studiju programmas akreditācijas perioda laikā ir precizēti un pārdefinēti uzdevumi, 
lai labāk nodrošinātu studiju programmas mērķa, uzdevumu un rezultātu savstarpējo 
atbilstību un saskaņotību. Studiju programmas uzdevumi ir: 
 1. Nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšanu sabiedrības veselībā. 
 2. Nodrošināt padziļinātu zināšanu iegūšanu pētniecības metodoloģijā.  
 3. Iemaņu un prasmju attīstīšana slimību cēloņu noteikšanā, veselību ietekmējošo 
faktoru identificēšanā, sociālās, fiziskās un bioloģiskās vides ietekmes raksturojumā; 
veselības notikumu un stāvokļu izpratnes veidošanā to likumsakarību analīzē.  
 4. Iemaņu un prasmju attīstīšana pētījumiem nepieciešamo kvantitatīvo un kvalitatīvo 
datu ievākšanā, apstrādē un analīzē.  
 5. Attīstīt spēju sasaistīt teorētiskās zināšanas, pētījumu rezultātus ar sabiedrības 
veselības praksi (teorijas un prakses mijiedarbība); teorētisko un pētniecisko atziņu 
izmantošana uz pierādījumiem balstītas sabiedrības veselības praksē. 
 6. Nodrošināt papildus zināšanu iegūšanu izvēles studiju priekšmetos, kas 
nepieciešamas specifisku sabiedrības veselības problēmu risināšanai.   
 7. Sekmēt maģistrantu līdzdalību pētniecībā, piedalīties zinātniskās konferencēs, 
sagatavot publikācijas.  
 
 Studiju programmas rezultāti  
  
 Studiju programmas akreditācijas laikā ir veikta studiju rezultātu definēšana. 
Definējot studiju rezultātus, ir ievēroti Latvijas nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras ciklu 
deskriptori 1. Studiju rezultāti ir izvērtēti ar tiešās kartēšanas metodi2, lai noteiktu, cik lielā 
mērā tie atbilst ietvarstruktūras maģistra (EQF 7.līmenis) raksturojumam (studiju rezultātu 
saistību ar cikla deskriptoriem sk. 2.pielikumā). 

                                                 
1 Ciklu deskriptori Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (projekts). Apstiprināts darba grupas sēdē 2009.gada 
25.jūnijā. 
2 Studiju rezultātu piemēri. M. Kirikovas prezentācija. 
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  Akadēmiskā maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” paredz, ka tās 
sekmīgas absolvēšanas rezultātā absolvents ir sasniedzis sekojošus studiju rezultātus:  
  

1. Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par sabiedrības 
veselībā risināmo jautājumu daudzfaktoru izcelsmi un multisektorālo risinājumu 
veidu, kas ir nozares pētniecības un profesionālās darbības pamatkodols.  

2. Ir apguvis sabiedrības veselībā izmantotās teorijas un izprot to pielietojumu 
pētniecībā un praksē.  

3. Ir padziļināti apguvis zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijas teorētiskās 
nostādnes.  

4. Spēj identificēt un pamatot izpētei nepieciešamos sabiedrības veselības aspektus, 
izvēlēties atbilstošas pētnieciskas pieejas, iegūt un analizēt datus. Spēj veikt 
patstāvīgu pētniecisko darbību, izpildot visus pētījuma posmus.  

5. Spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot praksē piemērotāko metodoloģiju un risinājumu 
veidu kompleksu sabiedrības veselības problēmu novēršanai. 

6. Ir ieguvis izpratni par slimību izplatību populācijā un to cēloņiem un spēj modelēt 
sabiedrības veselības notikumu un stāvokļu cēloņsakarības. 

7. Spēj pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus un izprot to nepieciešamību 
sabiedrības veselības zinātnē un praksē, nosakot tālākās rīcības mērķus, pamatojot 
priekšlikumu formulēšanu likumdošanai, strukturālām un organizatoriska rakstura 
izmaiņām. 

8. Spēj pamatot, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, iesaistīties debatēs, kā arī strādāt 
grupā kolektīva risinājuma izstrādāšanā, ievērojot un skaidrojot profesionālās 
darbības ētiskos aspektus.  

9. Spēj apgūt jaunas zināšanas un sekot līdzi sabiedrības veselības nozares attīstībai pēc 
studiju beigām un radoši tās pielietot pētniecībā un praksē.  

10. Spēj darboties lokālos un starptautiskos zinātniskos projektos sabiedrības veselības 
jomā, kā arī tos vadīt.  

11. Maģistra darba ietvaros demonstrē spēju formulēt un analizēt sabiedrības veselībā 
aktuālas problēmas, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, izstrādāt konceptuālo 
modeli, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai nepieciešamo datu 
ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu 
novērtējumu un prezentēt rezultātus akadēmiskā teksta formā.  

 
 Studiju rezultātu sasniegšanu nodrošina studiju programmā iekļautie gan A 
(obligātās), gan B (obligātās izvēles) studiju priekšmeti. Tas nozīmē, ka par katra studiju 
rezultāta sasniegšanu atbild konkrēti studiju priekšmeti (sīkāk sk. 3. nodaļu), kuriem, 
savukārt, ir definēti izmērāmi rezultāti. 
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2. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 
 

Augstākās izglītības programmas organizācija 
 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programma 

„Sabiedrības veselība” ir pilna laika klātienes studiju programma. Tās realizācija notiek 4 
semestros jeb 2 akadēmiskajos gados. Vienu studiju gadu veido divi semestri, kā arī ziemas 
un pavasara sesija.  
 

Maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir veidota saskaņā ar LR Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, jo tā 
paredz:  

1. Padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu un attīstīšanu 
sabiedrības veselības zinātnē. 

2. Studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai sabiedrības 
veselības zinātnē. 

 
Maģistra studiju programmas kopējais apjoms ir 80 KP (120 ECTS). Studiju programmu 

veido obligātās un obligātās izvēles studiju priekšmeti, kā arī maģistra darbs (sk. 1. tabulu). 
 

  
Studiju programmas pamatdaļas 

  

1.tabula

Studiju priekšmeti 
Apjoms Latvijas 

kredītpunktos 
ECTS kredītpunkti  

Obligātie studiju priekšmeti  
(A kategorija) 

44 66 

Obligātā izvēles studiju priekšmeti 
(B kategorija)  

28 (no kuriem students izvēlas 
studiju priekšmetus 16 KP 

apjomā) 

42 (no kuriem students 
izvēlas studiju 

priekšmetus 24 KP 
apjomā) 

Maģistra darbs (A kategorija) 20 30 
KOPĀ:  80 120 

 
 Studiju obligātais saturs 64 KP apjomā (80% no kopējā KP skaita) ietver gan 
sabiedrības veselības teorētisko atziņu izpēti, gan to aprobāciju sabiedrības veselības 
problēmu kontekstā. Studiju programmas organizācija paredz, ka lielākā daļa obligāto studiju 
priekšmetu tiek apgūti pirmajā studiju gadā, savukārt, otrā studiju gada rudens semestrī 
studentam ir iespēja izvēlēties vairāk obligātās izvēles studiju priekšmetus (sk. 2.tabulu). 
Šāds studiju programmas norises plānojums ir izvēlēts atbilstoši ASPHER (Eiropas 
sabiedrības veselības skolu asociācijas) ekspertu ieteikumiem, kas laikā no 2001.-2004. 
gadam ASPHER/OSI programmas (“Kvalitatīva sabiedrības studiju programmas izveidošana 
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs”- QUALITY DEVELOPMENT OF PUBLIC 
HEALTH TEACHING PROGRAMS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE) ietvaros 
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konsultēja Sabiedrības veselības fakultātes vadību par maģistra studiju programmas izveidi, 
kā arī saskan ar ASPHER izstrādātajiem kompetenču standartiem sabiedrības veselības 
izglītībā (European Public Health Core Competencies Programme (EPHCC) for Public 
Health Education). Visa studiju programmas norise ir organizēta atbilstoši padziļinātu un 
specifisku zināšanu apguves vajadzībām sabiedrības veselības zinātnē un praksē.  

 
 

Studiju programmas organizācija pa studiju gadiem  
 

2. tabula
 

 
Studiju gads Apgūstamie studiju priekšmeti, to jomas 

 

I studiju gads 

A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti, kuru mērķis ir teorētisko 
un praktisko zināšanu sniegšana pētniecībai sabiedrības veselības 
nozarē: Sabiedrības veselības teorija; Epidemioloģija  (II); Pētniecības 
metodoloģija; Kvalitatīvās pētniecības metodes; Statistika   (II ). 
B (obligātās izvēles) studiju priekšmeti: Veselības pedagoģija; 
Epidemioloģija(I); Statistika (I).  

II studiju gads 

A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti: Veselības aprūpes 
menedžments; Veselības veicināšanas politika un prakse. 
B (obligātās izvēles) kategorijas studiju priekšmeti, kuri ir paredzēti 
padziļinātu zināšanu iegūšanai dažādās aktuālās sabiedrības veselības 
jomās: Medicīnas tiesības; Profesionālā ētika; Vide, arodveselība un 
darba medicīna; Komunikācija un sabiedriskās attiecības; 
Psihosociālās problēmas darba vietā; Ārkārtas epidemioloģisko 
situāciju uzraudzība; Projektu vadība; Reģistru izmantošana 
pētniecībā; Lietišķā etiķete un sevis prezentēšana.  
Tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs. Maģistra darbs ir 
pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē vai kādā no tās 
apakšnozarēm, kurā topošais maģistra grāda pretendents parāda savas 
spējas zinātniskajā pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus 
secinājumus.  

 
Studiju programmas struktūras un organizācijas izmaiņas akreditācijas laika 

periodā, to pamatojums 
 
Studiju programmas akreditācijas laika posmā ir veiktas sekojošas izmaiņas tās struktūrā 

un organizācijā: 
1. 2005./ 2006. akad. gadā studiju programmas 1. semestrī tika ieviests jauns A 

(obligātās) kategorijas studiju priekšmets „Sabiedrības veselības teorija” 6 KP 
apjomā. Pamatojums – līdz tam teorijas, kas tiek izmantotas sabiedrības veselībā 
bija integrētas studiju priekšmetos „Pētniecības metodoloģija” un „Kvalitatīvās 
metodes pētniecībā”. Ņemot vērā teorētiskā aspekta lomas pieaugumu mūsdienu 
sabiedrības veselībā, kas parādījusies līdz ar pētniecības un prakses jaunu 
prioritāti, proti, sociālās vides un veselības nevienlīdzības sakarību izpēti un 
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jaunām stratēģijām to mazināšanā, teorijas tika izdalītas atsevišķā studiju 
priekšmetā. Starp 3 obligātajiem studiju priekšmetiem tiek saglabāts iepriekšējais 
kopējais kredītpunktu balansu 20 KP.  

2. 2007./2008. akad. gadā tika veiktas izmaiņas studiju priekšmetu „Epidemioloģija” 
un „Statistika” organizēšanā. Minētie studiju priekšmeti tika sadalīti sekojošā 
veidā:  

a) „Epidemioloģija I” – 2 KP kā B kategorijas studiju priekšmets un „Epidemioloģija II” 
– 8 KP kā A kategorijas studiju priekšmets.  
b) „Statistika I” – 2 KP kā B kategorijas studiju priekšmets un „Statistika II” – 8 KP kā A 
kategorijas studiju priekšmets.  
Pamatojums izmaiņām – sabiedrības veselības maģistra studiju programmā studējošo 
priekšzināšanu izlīdzināšana, lai saglabātu iespēju studiju programmā labāk iekļauties 
absolventiem gan ar bakalaura grādu veselības aprūpē un kvalifikāciju sabiedrības 
veselībā, gan absolventiem no citām studiju programmām, kas dod tiesības studēt 
maģistrantūrā sabiedrības veselībā un  atbilst uzņemšanas kritērijiem, tādejādi nodrošinot 
nozarei  tik ļoti nepieciešamo multisektorālo sadarbību. 
3. Studiju priekšmeti „Veselības aprūpes menedžments” (4 KP) un „Veselības 

veicināšanas politika un prakse” (4 KP) kopš 2007./ 2008. akadēmiskā gada no 
izvēles kategorijas ir pārcelti uz obligātās kategorijas studiju priekšmetu bloku, 
kuri tiek īstenoti studiju programmas 3. semestrī. Pamatojums – veselības aprūpes 
organizācija un veselības veicināšana ir noteikta kā prioritāte vairākos Latvijas un 
starptautiskos politiskos dokumentos, tas atbilst Eiropas sabiedrības veselības 
izglītības prioritātēm, kas noteiktas EPHCC un PHETICE (Public Health training 
in the Context of an enlarging Europe) projektos, kā arī absolventu karjeras 
izsekojumam Latvijā.  

4. 2006./ 2007. akad. gadā studiju priekšmeti „Pacientu tiesības” un „Veselības 
aprūpes tiesības” organizēti vienā studiju priekšmetā „Medicīnas tiesības” (2 KP). 
Pamatojums šādām izmaiņām – medicīnas tiesības ir tiesiskajā aspektā daudz 
plašāka joma un ietver abus augstāk minētos. 

5. Pamatojoties uz studentu aptaujās izteiktiem priekšlikumiem, kā arī paplašinoties 
sadarbībai ar pasniedzējiem – jomu profesionāļiem, pētnieciskām iespējām un 
balstoties uz EPHCC ieteikumiem ir ieviesti un realizēti jauni obligātās izvēles 
studiju priekšmeti: 2007./2008. akad. gadā studiju priekšmets „Komunikācijas un 
sabiedriskās attiecības”(2 KP); 2008./2009. akad. gadā studiju priekšmets 
„Projektu vadība” (2 KP); 2009./2010. akad. gadā studiju priekšmets „Reģistru 
izmantošana pētniecībā” (2 KP); (Studiju programmas pārskatu, tās īstenošanas 
plānojumu un atbildīgo akadēmisko personālu sk. 3.pielikumā)  

 
Visas studiju programmā veiktās organizatoriska rakstura izmaiņas ir izskatītas un 

guvušas atbalstu Sabiedrības veselības fakultātes Domes sēdēs, kā arī iekļautas un 
apstiprinātas visos RSU mācību procesu organizējošajos dokumentos. Minētās izmaiņas nav 
mainījušas studiju programmas mērķi, uzdevumus un programmas būtību tās reakreditācijas 
periodā. Šo izmaiņu mērķis ir bijis studiju programmas kvalitātes uzlabošana un absolventu 
labāka iekļaušanās gan Latvijas, gan starptautiskajā darba tirgū.     
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Augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 

uzdevumiem  
   

             Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 
programmas „Sabiedrības veselība" īstenošanas mērķi un programmas plāns pilnībā atbilst 
RSU īstenotajiem augstākās izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem: 
 
1. Nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām (īpaši- veselības aprūpes 

vajadzībām) atbilstošas studijas sabiedrības veselības jomās.  
2. Nodrošināt sabiedrības veselības zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, starptautiskiem 

standartiem atbilstošas studijas.  
3. Palielināt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu sabiedrības 

veselības praksē, jaunāko zinātnisko atklājumu izmantošanu sabiedrības veselības 
problēmu risināšanā, veicināt izglītības, zinātnes un prakses vienotību. 
 
Augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība  
 
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbību studiju programmā nodrošina: 
 
1. RSU ieviestā kvalitātes vadības sistēma un procesu apraksti, kas organizē studiju 

programmas un ar to saistīto aktivitāšu norisi. Par kvalitātes vadības kontroli un tās 
pārraudzību atbild RSU Kvalitātes vadības un kontroles daļa.  

2. Iekšējais kvalitātes audits, kura laikā tiek pārbaudīta ar studiju programmu 
saistītā dokumentācija un novērtēta tās atbilstība RSU kvalitātes vadības 
sistēmai un procesu aprakstiem. Pēc audita veikšanas fakultātes dekāns saņem 
ziņojumu par veiktā iekšējā audita rezultātiem, izdarītajām iebildēm (ja ir) un 
norādījumiem to novēršanai. 

3. Atbilstoši Sabiedrības veselības fakultātes Nolikumam ne mazāk kā 4 reizes 
akadēmiskā gada ietvaros notiek Sabiedrības veselības fakultātes Domes sēdes, kurās 
piedalās arī 2 studentu pārstāvji, kā arī profesionālās asociācijas pārstāvis un pārstāvis 
no darba devējiem. Domes sēdēs tiek izskatīti ar studiju programmas organizēšanu, 
tās saturu un kvalitāti saistītie jautājumi, tiek risināti problēmjautājumi, izskatīti un 
apstiprināti ikgadējie studiju programmas pašnovērtējumi, studiju programmu plāni, 
izskatīti jautājumi par SVF un tās akadēmisko struktūrvienību attīstību, veikta studiju 
programmu SVID analīze, apspriests pieaicināto docētāju saraksts, prezentēti 
studējošo un absolventu aptauju rezultāti u.c.. Studentu līdzdalība Domes sēdēs 
nodrošina studējošo viedokļu uzzināšanu un demokrātisku lēmumu pieņemšanu.      
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3. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN TAJĀ IEKĻAUTO LEKCIJU KURSU, 
PRAKTISKO NODARBĪBU, SEMINĀRU UN CITU STUDIJU PASĀKUMU APRAKSTA 

ANOTĀCIJAS 
 

Studiju programmas visiem studiju priekšmetiem, atbilstoši RSU kvalitātes vadības 
procesa aprakstam Nr. 34. „Studiju programmu un studiju priekšmetu programmu izstrāde”, 
tiek sagatavoti sekojoši dokumenti:  
 
1) veidlapa M-3 (4) – „Studiju priekšmeta programmas apraksts”; 
2) veidlapa M- 4 (4) – „Studiju priekšmeta programma”; 
3) Studiju ceļvedis katram studiju priekšmetam, kurā definēti studiju priekšmeta rezultāti.  

 
Veidlapas M-3 (4) un M-4 (4) tiek regulāri atjaunotas, izskatītas un apstiprinātas 

akadēmisko struktūrvienību sēdēs. Tās atrodas par konkrēta studiju priekšmeta realizāciju 
atbildīgās akadēmiskās struktūrvienības mācību dokumentācijā, kā arī Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanātā. Studiju ceļveži ir brīvi pieejami RSU mājas lapā adresē: 
http://www.rsu.lv/component/option,com_phocadownload/Itemid,1174/id,49:/view,category/  

Maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu  regulē RSU Nolikums par maģistra darba 
izstrādi un aizstāvēšanu (pieejams RSU mājas lapā adresē: 
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/Nolikums_par_mag_darbu_20
08.pdf ), kā arī metodiskie norādījumi maģistra darbam Sabiedrības veselības fakultātē.    
(sīkāk par minēto dokumentu pieejamību un atrašanās vietu sk. 4. pielikumā)  
 
 Lai nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu, katru no uzstādītajiem 
rezultātiem pamato konkrēti studiju priekšmeti, kuriem, savukārt, ir definēti konkrēti, 
izmērāmi rezultāti. Šāda studiju rezultātu un studiju priekšmetu rezultātu saskaņošana 
nodrošina studiju rezultātu saistību ar studiju programmas piedāvāto saturu un atbilstību 
iegūstamajam grādam – veselības zinātņu maģistra grādam veselības aprūpē ar galveno 
studiju jomu – sabiedrības veselība (sk. 3. tabulu). 

 
3. tabula

 
Studiju rezultāti un par tiem atbildīgie studiju priekšmeti 

 
Studiju rezultāts Atbildīgie studiju priekšmeti, to 

kategorija un apjoms  
1. Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un 
izpratni par sabiedrības veselībā risināmo jautājumu 
daudzfaktoru izcelsmi un multisektorālo risinājumu veidu, 
kas ir nozares pētniecības un profesionālās darbības 
pamatkodols.  

Epidemioloģija I (B, 2 KP) 
Epidemioloģija II (A, 8 KP) 
Statistika II (A, 8 KP) 

2. Ir apguvis sabiedrības veselībā izmantotās teorijas un 
izprot to pielietojumu pētniecībā un praksē.  

 

Sabiedrības veselības teorija (A, 6 KP) 
Pētniecības metodoloģija (A, 8 KP) 
Veselības pedagoģija (B, 2 KP) 
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3. Ir padziļināti apguvis zinātniski pētnieciskā darba 
metodoloģijas teorētiskās nostādnes.   

  

Pētniecības metodoloģija (A, 8 KP) 
Epidemioloģija II (A, 8 KP) 
Kvalitatīvās pētniecības metodes (A, 
6KP) 

4. Spēj identificēt un pamatot izpētei nepieciešamos 
sabiedrības veselības aspektus, izvēlēties atbilstošas 
pētnieciskas pieejas, iegūt un analizēt datus. Spēj veikt 
patstāvīgu pētniecisko darbību, izpildot visus pētījuma 
posmus.  

Pētniecības metodoloģija (A, 8 KP) 
Epidemioloģija II (A, 8 KP) 
Kvalitatīvās pētniecības metodes (A, 6 
KP) 
Statistika II (A, 8 KP) 

5. Spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot praksē piemērotāko 
metodoloģiju un risinājumu veidu kompleksu sabiedrības 
veselības problēmu novēršanai. 

 

Veselības veicināšanas politika un 
prakse (A, 4 KP) 
Veselības aprūpes menedžments (A, 4 
KP) 
Veselības aprūpes politika un 
ekonomika (B, 2 KP) 

6. Ir ieguvis izpratni par slimību izplatību populācijā un to 
cēloņiem un spēj modelēt sabiedrības veselības notikumu un 
stāvokļu cēloņsakarības. 

Epidemioloģija II (A, 8 KP) 
Reģistru izmantošana pētniecībā (B, 2 
KP) 
Ārkārtas epidemioloģisko situāciju 
pārvaldīšana (B, 2 KP) 

7. Spēj pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus un izprot 
to nepieciešamību sabiedrības veselības zinātnē un praksē, 
nosakot tālākās rīcības mērķus, pamatojot priekšlikumu 
formulēšanu likumdošanai, strukturālām un organizatoriska 
rakstura izmaiņām. 

Veselības veicināšanas politika un 
prakse (A, 4 KP) 
Veselības aprūpes menedžments (A, 4 
KP) 
Veselības aprūpes politika un 
ekonomika (B, 2 KP) 
Vide, arodveselība un darba medicīna 
(B, 2 KP) 
Medicīnas tiesības (B, 2 KP) 

8. Spēj pamatot, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, 
iesaistīties debatēs, kā arī strādāt grupā kolektīva risinājuma 
izstrādāšanā, ievērojot un skaidrojot profesionālās darbības 
ētiskos aspektus.  

Komunikācija un sabiedriskās 
attiecības (B, 2 KP) 
Profesionālā ētika (B, 2 KP) 
Psihosociālās problēmas darba vietā (B, 
2 KP) 
Etiķete un sevis prezentācija (B, 2 KP) 

9. Spēj apgūt jaunas zināšanas un sekot līdzi sabiedrības 
veselības nozares attīstībai pēc studiju beigām un radoši tās 
pielietot pētniecībā un praksē.  

 

Sabiedrības veselības teorija (A, 6 KP) 
Epidemioloģija II (A, 8 KP) 
Veselības veicināšanas politika un 
prakse (A, 4 KP) 
Veselības aprūpes menedžments (A, 4 
KP) 
Veselības aprūpes politika un 
ekonomika (B, 2 KP) 

10. Spēj darboties lokālos un starptautiskos zinātniskos 
projektos sabiedrības veselības jomā, kā arī vadīt zinātniskus 
projektus.  

Veselības aprūpes menedžments (A, 4 
KP) 
Veselības veicināšanas politika un 
prakse (A, 4 KP) 
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Projektu vadība (B, 2 KP) 

11. Maģistra darba ietvaros demonstrē spēju formulēt un 
analizēt sabiedrības veselībā aktuālas problēmas, veikt 
zinātniskās literatūras apkopojumu, izstrādāt konceptuālo 
modeli, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai 
nepieciešamo datu ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot 
iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu novērtējumu un 
prezentēt rezultātus akadēmiskā teksta formā.  

Maģistra darbs, tā izstrāde un 
prezentēšana (A, 20 KP) 

 
4.VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 
Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 

“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām”.  

 
Vērtējot studiju programmas studentu sasniegumus, tiek ievēroti sekojoši principi: 
 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība, t.i., studentiem, uzsākot studiju 

priekšmeta apguvi, ir pieejama informācija par to prasību kopumu, kas ir 
nepieciešams pozitīvai izglītības sasniegumu novērtēšanai. 

2. Vērtējuma obligātuma princips – studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu par programmas satura apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala 
pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., 
vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles). 

3. Pārbaudes veidu dažādība – studiju programmas apguves novērtēšanai 
izmanto dažādus pārbaudes veidus. 

4. Atbilstība – paredz, ka izmantotajos pārbaudījumos studentam tiek 
nodrošinātas iespējas demonstrēt savas analītiskās, radošās, pētnieciskās spējas, 
kā arī prasmi pielietot iegūtās zināšanas. 

 
Studiju vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 

ballu sistēmā (sk. 4. tabulu). Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  
 

4.tabula 
 

Eksāmena un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas 10 ballu skala  
 

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 
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5 (viduvēji)  viduvējs 

4 (gandrīz viduvēji)  gandrīz viduvējs 

Zems 
3 (vāji) 

negatīvs vērtējums 2 (ļoti vāji) 
1 (ļoti, ļoti vāji) 

 
 Visa studiju procesa laikā studentu mācību darbs un tā rezultāti regulāri tiek 
kontrolēti un vērtēti. Šo pārbaudījumu mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis 
teorētiskās zināšanas un ieguvis prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas 
profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai. 
 
Studentu mācību rezultāti tiek vērtēti: 
 
1. Semestra laikā, kad studentu teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas un vērtētas pēc 
individuālā studiju darba rezultātiem, izmantojot tādas novērtēšanas metodes, kā: 
kontroldarbus, zināšanu pārbaudes testus, referātus, esejas, pētījuma projektu izstrādes un 
prezentēšanas. Nozīmīga ir studenta līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un 
praktiskajās nodarbībās. Pārbaudījumu formas semestra laikā ir izvēlētas tā, lai studenti tiktu 
motivēti regulāri un sistemātiski strādāt un, veicot zināšanu pārbaudi, docētājs var 
pārliecināties par studenta studiju priekšmeta apguves līmeni. Ikviena zināšanu un prasmju 
pārbaudes forma ir komponents kopējā pārbaudes sistēmā un tai ir noteikts īpatsvars kopējā 
vērtējumā. Galīgā vērtējumā par studiju priekšmeta apguvi tiek integrēti vērtējumi, kas 
izdarīti studiju priekšmetu apguves laikā, ņemot vērā katra atsevišķā komponenta īpatsvaru 
kopējā vērtējuma sistēmā, kā arī pārbaudījuma (eksāmena), kas tiek kārtots pēc studiju 
priekšmeta pilnīgas apguves, rezultāts.   

 
2. Pārbaudījumos pēc studiju priekšmeta pilnīgas apguves. Studentu rezultāti pēc studiju 
priekšmetu beigām tiek vērtēti ar eksāmenu, kas sastāda studiju priekšmeta programmā 
noteiktu īpatsvaru no kopvērtējuma. Eksāmena veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas 
un nosaka studiju priekšmeta vadītājs, savukārt eksāmenu prasības apstiprina par studiju 
priekšmeta īstenošanu atbildīgās katedras vadītājs katedras sēdē. Eksāmenu uzskata par 
nokārtotu (un attiecīgi - studentam ieskaita attiecīgos kredītpunktus), ja iegūtais vērtējums ir 
no 4 ballēm (gandrīz viduvēji) līdz 10 (izcili) ballēm. Informāciju par vērtēšanas sistēmu 
studiju priekšmeta docētājs studentam sniedz pirmās nodarbības laikā, tā ir pieejama arī 
studiju ceļvedī un studiju priekšmeta programmas aprakstā.  
 
3. Pēc pilnas studiju programmas apguves – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 
Maģistra darbs ir individuāls pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē, kurš tiek 
sagatavots un prezentēts atbilstīgi RSU Nolikumam Par maģistra darba izstrādāšanu un 
aizstāvēšanu un metodiskajiem norādījumiem par maģistra darba izstrādāšanu Sabiedrības 
veselības fakultātē 4. semestrī un tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, kur zemākais sekmīgais 
vērtējums ir 4 balles jeb gandrīz viduvēji.  
 
 

 13



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

Vērtēšanas rezultātu analīze  
 
 Vērtēšanas rezultātā iegūtie vērtējumi par katru konkrētu studiju priekšmeta apguvi 
tiek izskatīti attiecīgās struktūrvienības sēdēs pēc ziemas un vasaras sesijas beigām. 
Rezultāti, kas iegūti pēc maģistra darba aizstāvēšanas tiek izskatīti Fakultātes Domes sēdē, 
Dekānu padomes sēdē un Senātā.  
2009./2010.akad.gadā studenti, aizstāvot maģistra darbus, ieguva sekojošus vērtējumus:  
 
Vērtējums „teicami” (9 balles) – 2 studenti 
Vērtējums „ļoti labi” (8 balles) – 4 studenti 
Vērtējums „labi” ( 7 balles) – 1 students 
Vērtējums „gandrīz labi” ( 6 balles) – 2 studenti 
Vērtējums „vāji”(3 balles) – 1 students  
 
 Atzīmju statistisko sadalījumu visas studentu grupas ietvaros rēķina pēc pilnas studiju 
programmas apguves un atspoguļo diploma 4.4. pielikuma punktā. 2009./2010. akad. gada 
absolventu atzīmju sadalījumu sk. 5. tabulā.  

5. tabula 
 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 (izcili) 0% 
9 (teicami) 21,1% 
8 (ļoti labi) 32,4% 

7 (labi) 25,4% 
6 (gandrīz labi) 12,7% 

5 (viduvēji) 2,1% 
4 (gandrīz viduvēji) 6,3% 

3-1 (negatīvs vērtējums) 0% 
 
 

5. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 
 

Lai sasniegtu studiju rezultātus, īstenojot studiju priekšmetus darbā ar studentiem tiek 
izmantotas mācību formas, kuras veicina studentu aktīvu līdzdalību studiju procesā, zināšanu 
un prasmju apguvē:  

 
1. Interaktīvas lekcijas, kuru mērķis ir iesaistīt studentus aktīvā mācību vielas apguvē 

un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu identifikācijā, problēmsituāciju 
analīzē un risinājumu piedāvāšanā, diskutēt par sabiedrības veselības kā zinātnes attīstības 
perspektīvām, pētnieciskajām iespējām, pētniecību pamatojošo teorētiskām zināšanām.   

 
2. Nodarbības, semināri. Semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju priekšmeta 

mācību materiāls, konkretizētas teorētiskās zināšanas, pārrunātas sarežģītākās priekšmeta 
tēmas un trenētas praktiskās iemaņas. Studenti apgūst prasmes pētniecības projekta 
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izveidošanā, apgūst prezentācijas prasmes, dažādu sabiedrības veselības gadījumu praktisko 
analīzi, kur teorētiskās zināšanas ir jāpielieto praksē, konkrētu gadījumu analīzē un risināšanā 
tādos studiju priekšmetos, kā, piemēram: „Pētniecības metodoloģija”, „Epidemioloģijā II”, 
„Statistika II”, „Kvalitatīvās pētniecības metodes”, „Veselības aprūpes menedžments”, 
„Medicīnas tiesības”, „Projektu vadība” un citos studiju priekšmetos. Studentiem mācību 
laikā notiek arī praktiskās nodarbības ar vairākām statistiskajām datu apstrādes programmām: 
SPSS, STATISTIKA, EPI-INFO u.c., kuru laikā studenti apgūst padziļinātas kvantitatīvo 
datu apstrādes un analīzes prasmes.  

 
3. Studentu patstāvīgais darbs. Studenta patstāvīgais darbs var būt pētnieciskā projekta 

sagatavošana, pētniecībai paredzamo datu iegūšanas instrumentu izstrāde, uzdevumu 
risināšana, referāta sagatavošana, kādas sabiedrības veselības jomas problēmas izpēte, 
situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta analīze, faktu materiālu apkopojums un 
izvērtējums u.c. Tā kā maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot studentu patstāvīgai 
zinātniskās pētniecības darbībai, tad maģistra programmas studiju process paredz studenta 
individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, eseju, 
pētniecības projektu sagatavošanu un prezentāciju. Studentu patstāvīgā darba uzlabošanai, 
studiju materiāli tiek ievietoti e-apmācības vidē.  

 
4. Maģistra darbs ir studiju noslēguma darbs, un tā sekmīgs novērtējums apliecina, ka 

maģistrants ir apguvis pētniecības metodoloģiju sabiedrības veselībā, izprot teorijas un 
prakses sasaisti, ir spējīgs veikt pētniecības darbu, novērtēt rezultātu ticamību un pareizību, 
interpretēt iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Studenti izstrādā 
savus maģistra darbus par aktuālām sabiedrības veselības tēmām. 2009./2010.akadēmiskā 
gada maģistra darbu tēmas, to autorus un zinātniskos vadītājus sk. 5. pielikumā. 

 
Pielietoto mācību metožu mērķis ir pilnveidot maģistrantu spēju kritiski analizēt 

sabiedrības veselības situācijas un atklāt problēmas, pieņemt lēmumu problēmu atrisināšanai, 
pielietojot teorētiskās zināšanas, loģiski prognozējot situāciju attīstību nākotnē, attīstīt 
saskarsmes spējas, veicināt līdera un vadītāja prasmes, spēju strādāt individuāli un grupā, 
pielietot zināšanas praksē. 
 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu; 
studējošo iesaistīšana pētniecības projektos  

 
Studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls aktīvi darbojas 

sabiedrības veselības un to dažādo jomu pētniecībā (sīkāk sk. 8.2.nodaļu), kas pozitīvi 
ietekmē studiju priekšmetu pasniegšanas kvalitāti, un vienlaicīgi studentiem tiek dota iespēja 
sadarboties ar akadēmisko personālu un iesaistīties dažādās pētnieciskajās aktivitātēs. Kā 
piemērus studentu zinātniskajiem panākumiem var minēt:  

 
1) piedalīšanos Rīgas Stradiņa universitātes ikgadējās Zinātniskās konferencēs ar tēzēm un 
ziņojumiem. 2010. gada RSU Zinātniskajā konferencē maģistra studiju programmas 
„Sabiedrības veselība” studenti iesniedza sekojošas tēzes:  
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• Toms Pulmanis (1.studiju gada students), Mārcis Trapencieris, Māris Taube „Duālo 
psihisko slimību izplatība ārstēto narkotiku lietotāju vidū Latvijā”;  

• Solvita Ķļaviņa (1.studiju gada studente), Inese Stars, Anita Villeruša „Sociālā 
atbalsta, subjektīvās stresa un vientulības izjūtas saistība”; 

• Lauma Spriņģe (1.studiju gada studente), Ieva Strēle, Anita Villeruša „Bērnu (0-17 
g.v.) netīšo, mājās gūto traumu raksturojums pēc traumas smaguma pakāpes”; 

• Jānis Upenieks, Lauma Spriņģe, Aigars Pētersons, Anita Villeruša „Apakšdelma 
kaulu lūzumi bērniem – sporta traumu aktualitāte”; 

• Olga Kožinova (1.studiju gada studente), Signe Tomsone „Dzīves kvalitātes 
salīdzinājums dažādās sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošām personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem”   

• Šarlote Konova (1.studiju gada studente), Anda Karnīte, Ģirts Briģis „Paaugstināta 
HIV inficēšanās riska seksuālās uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju 
vidū Latvijā”; 

• Mairita Zellāne (1.studiju gada studente), Ivars Vanadziņš, Inese Mārtiņsone 
„Veselības apmācības pasniegšanas veida izvēle un faktori, kas iedrošina vai attur no 
līdzdalības”  

• Ineta Zīriņa, Iveta Pudule, Daiga Grīnberga (2.studiju gada studente), Anita 
Villeruša „Sirds veselības rādītāju kontrole un veselīga dzīvesveida paradumu maiņa 
saistībā ar darbspējīgā vecuma iedzīvotāju sociālo demogrāfisko raksturojumu” 

• Aija Bukova - Žideļūna (2.studiju gada studente), Anita Villeruša „Latvijas 
iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumu dinamika no 1998. līdz 2008. gadam”  
 

2) publikāciju un zinātnisko rakstu iesniegšana. RSU Zinātnisko rakstu krājumam 2009. gadā 
tika iesniegti un publicēšanai apstiprināti sekojoši raksti, kuros līdzdarbojušies studenti un 
absolventi:  

• Solvita Kļaviņa, Inese Stars, Anita Villeruša „Stresa izjūtas un veselības 
pašvērtējuma saistība ar personas finansiālajām grūtībām” (raksts akceptēts RSU 
rakstu krājumam 2009. gadā) 

• Una Kojalo (2008./2009. akad. gada absolvente), Ģirts Briģis  „Kolorektālā vēža 
dzīvildzi ietekmējošie faktori Latvijā 1983.-2002.gados” (raksts akceptēts RSU rakstu 
krājumam 2009. gadā) 

• Jolanta Skrule, Toms Pulmanis, Ģirts Briģis, Māris Taube „Alkohola lietošanas 
saistība ar suicidālām tieksmēm pusaudžiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem” (raksts 
akceptēts RSU rakstu krājumam 2009. gadā) 

 
3) sagatavojot ziņojumus un pārskatus par sabiedrības veselības rādītājiem un to dinamiku 
Latvijā. Tā, piemēram, ir izdots ziņojums, kur kā līdzautores ir SVF maģistra studiju 
programmas studente un absolvente: 

• Iveta Pudule, Anita Villeruša, Daiga Grīnberga, Biruta Velika, Nikola Tilgale 
(2008./2009. akad. gada absolvente), Vilnis Dzērve, Ainārs Rutks, Ritva Prättälä 
LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU VESELĪBU IETEKMĒJOŠO PARADUMU 
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PĒTIJUMS, 2008 (Health Behaviour among Latvian Adult Population, 2008) Rīga 
2010  

 
4) studenti piedalās arī starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros. Piemēram, 
Lauma Spriņģe piedalījās seminārā „AdRisk Seminar Baltic-Nordic Seminar on Safety 
Promotion and Injury Prevention Among Adolescents and Young Adults” (2010.gada 20.-
21.janvāris, Tallina, Igaunija) ar ziņojumu “Analysis of adolescent unintentional injury data in 
Latvia, years 2006-2008”.  
 
5) maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” pieci 1.studiju gada studenti (Toms 
Pulmanis, Solvita Kļaviņa, Arnita Meteļica, Lauma Spriņģe, Olga Kožinova) un divi 2. 
studiju gada studenti (Aija Bukova-Žideļūna, Daiga Grīnberga) saņem stipendijas Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) atbalstītā projekta "Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē 
studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē” ietvaros (aktivitāte „Atbalsts 
maģistra studiju programmu īstenošanai”) un tā mērķis ir sekmēt dabaszinātņu un veselības 
aprūpes jomu attīstību Latvijā, veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu speciālistu 
apmācību, un sagatavot augsti kvalificētus speciālistus šajās jomās. 
 
6) vairāki studenti ir iesaistīti ar veselības uzvedību un dzīvesveida paradumiem saistītu 
starptautisku projektu īstenošanā, piemēram, Daiga Grīnberga darbojas skolas vecuma 
bērnu veselību ietekmējošo paradumu pētījumā „Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)”, kā arī Latvijas iedzīvotāju (15-64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu 
pētījumā (FINBALT).  
 
7) izstrādājot un aizstāvot maģistra darbus, studenti parāda gan spējas veikt patstāvīgu 
pētījumu, gan arī veic ieguldījumu sabiedrības veselības kā zinātnes attīstībā. 
(2009./2010.akadēmiskā gada maģistra darbu tēmas, to autorus un zinātniskos vadītājus sk. 5. 
pielikumā) 

6. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 
standartam  
 
 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir izstrādāta 
atbilstoši Latvijas Republikas kabineta noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu”. Tāpat studiju programma ir izstrādāta ņemot vērā Eiropas 
Sabiedrības veselības skolu asociācijas ASPHER ieteikumus: Eiropas Sabiedrības veselības 
pamata kompetences Sabiedrības veselības izglītībā (European Public Health Core 
Competencies Programme (EPHCC) for Public Health Education). Studiju programma ir 
vērsta uz padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un pētniecības iemaņu un prasmju 
attīstīšana sabiedrības veselības jomā. Tās organizācija un nodrošinājums atbilst izvirzīto 
mērķu un uzdevumu izpildei, noteikto studiju rezultātu sasniegšanai.  
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6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 
 

Lai uzzinātu darba devēju viedokli par RSU Sabiedrības veselības fakultātes 
absolventu konkurētspēju darba tirgū, viņu teorētisko un praktisko sagatavotību pienākumu 
veikšanai, analītiskām prasmēm un izrādīto iniciatīvu, patstāvīgumu darbā, kā arī 
nepieciešamiem uzlabojumiem un pilnveidojumiem studiju programmā, laikā no 2009.gada 
jūlija līdz septembrim, tika organizēta darba devēju aptauja. Aptaujā tika jautāts arī darba 
devēju viedoklis par sabiedrības veselības speciālista kā profesijas situāciju pašreizējā darba 
tirgū un iespējamās turpmākās prognozes.  

Aptaujas veikšanai tika uzrunāti tie darba devēji, pie kuriem ir strādājuši vai joprojām 
strādā RSU Sabiedrības veselības fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmu 
absolventi. Aptauja notika elektroniskā veidā. Darba devēju aptaujas anketu sk. 6. pielikumā. 

Kopā tika aptaujāti 9 darba devēji (iestāžu direktora vietnieki, nodaļu vadītāji, nodaļu 
vadītāju vietnieki, vadošie pētnieki), kuru tiešā pakļautībā ir strādājuši vai strādā SVF 
bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi.  

Apstrādājot aptaujā iegūto informāciju, šajā pašnovērtējumā tiks sīkāk atspoguļotas 
tās darba devēju atziņas, kas saistītas ar maģistra studiju programmu, tās absolventiem un 
viņu iespējām darba tirgū: 

1) teorētiskā sagatavotība – darba devēji atzīmēja, ka maģistra studiju programmas 
studenti ir labi sagatavoti pētnieciskajam darbam, izprot pētījuma veikšanas posmus, 
pētniecisko metodoloģiju. Spēj iekļauties gan vietējo, gan lokālo pētījumu veikšanas darba 
grupās, kā arī izstrādāt pētījumu vadlīnijas, pamatot tās. 

2) praktiskā sagatavotība - absolventi uzrāda labas spējas izpildīt pētījuma darbības, 
analizēt datus, strādāt ar statistikas programmām, sagatavot ziņojumus un pārskatus. Vairāki 
respondenti uzsver, ka katrs darbinieks un viņa praktiskā sagatavotība un spēja patstāvīgi 
strādāt, ir vērtējams individuāli un, protams, pastāv individuālas atšķirības, kas atkarīgas gan 
no iepriekšējās darba pieredzes, gan personības rakstura iezīmēm, gan citiem faktoriem. 

3) maģistra studiju programmas ietekme uz absolventu darba kvalitāti - visi aptaujātie 
darba devēji uzsvēra, ka var just atšķirības starp bakalaura un maģistra studiju programmas 
absolventiem un atzina maģistra izglītības pozitīvo devumu, jo maģistra izglītība sniedz 
vairāk akadēmisku zināšanu, absolventi vairāk ir gatavi nopietnākai pētniecībai, analītiskam 
darbam, gatavāki diskusijām jau augstākā līmenī. Maģistra studiju programmu beigušiem ir 
labāka darba kvalitāte, jūtami pieaug zināšanas un analītiskās spējas. Protams, jāņem vērā arī 
tas apstāklis, ka bakalaura studiju programmas absolventi lielākoties vēl ir gados jauni un 
viņiem ir mazāka dzīves un darba pieredze, nekā tas ir raksturīgs maģistrantiem. Kopumā 
aptaujātie darba devēji atzinīgi novērtēja maģistra studiju ietekmi uz darbinieku darba 
kvalitāti. Pozitīvi novērtēja arī faktu, ka maģistra studiju programmas absolventi izrāda 
interesi par jaunu zināšanu apgūšanu un izrāda vēlmi turpināt studijas doktorantūrā.  

4) darba devēju vērtējums par sabiedrības speciālista nepieciešamību Latvijas darba 
tirgum. Visi aptaujātie darba devēji atzina, ka sabiedrības veselības speciālisti – gan 
bakalaura, gan maģistra līmeņa speciālisti - ir Latvijā nepieciešami. Tā, piemēram, Eiropas 
Savienībā sabiedrības veselības speciālistu nepieciešamība jau ir pierādīta un tā attaisnojas. 
Eiropas Savienības un daudzās pasaules valstīs sabiedrības veselības ideja attīstās un 
pilnveidojās, palielinās arī šo speciālistu pārraudzībā esošās funkcijas un darba apjoms, tiek 
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pieprasīta arvien augstāka kvalitāte piemēram, ziņojumiem, datu analīzēm u.c. Respondenti 
norāda, ka, neskatoties uz pašreizējo ekonomisko krīzi Latvijā, šādu speciālistu sagatavošana 
gan profesionālā, gan akadēmiskā līmenī ir valstiski svarīga, jo ir jāorientējas uz pēckrīzes 
laiku, kad būs izteikts labu speciālistu trūkums. Pēc vairāku darba devēju domām šobrīd 
būtiskākās sabiedrības veselības problēmas pašas sabiedrības izpratnē vēl netiek pietiekami 
novērtētas un to risks apzināts. Tiek norādīts, ka iespējams sabiedrības veselības speciālista 
pielietojums Latvijā, salīdzinot ar citu valstu praksi, ir vienpusējs. Tas nozīmē, ka šiem 
speciālistiem vēl ir lielas izaugsmes iespējas un iespējas ieņemt savu vietu veselības aprūpes 
sistēmā gan valsts un nevalstiskā sektorā, gan arī privātajā darba tirgus sektorā.  

7. STUDĒJOŠO RAKSTUROJUMS 
  

Par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 
akadēmisko vai profesionālo augstāko izglītību (bez vecuma ierobežojuma), kas dod tiesības 
studēt maģistrantūrā, sekojošās zinātņu jomās: sabiedrības veselībā; veselības un sociālajā 
aprūpe; ārstniecība, zobārstniecība, farmācija; sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, informācijas 
un saskarsmes zinātnes. Akreditācijas periodā studiju programmai nav mainītas uzņemšanas 
prasības.  
 
7.1. Studējošo skaits programmā  
 

2009./2010. akadēmiskā gadā maģistra studiju programmā „Sabiedrības veselība” 
studēja divpadsmit 1.studiju gada studenti un četrpadsmit 2. studiju gada studenti.  
 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits  

 
2009./2010. akadēmiskā gadā maģistra studiju programmā „Sabiedrības veselība”  

tika imatrikulēti desmit studenti, divi studenti studijām 1.studiju gadā atsāka pēc studiju 
pārtraukuma.  
 
7.3. Absolventu skaits 
 

2009./2010.akadēmiskā gadā maģistra studiju programmu „Sabiedrības veselība” 
absolvēja deviņi absolventi.  
 
7.4.Studējošo aptaujas un to rezultāti 
 

Studējošo aptaujas Rīgas Stradiņa universitātē tiek organizētas atbilstoši procesa 
aprakstam Nr. 22 „Aptaujas”. Tas paredz, ka studējošo viedokļi tiek jautāti gan par studiju 
programmu kopumā, gan par atsevišķiem studiju priekšmetiem. Akadēmiskās 
struktūrvienībās studenti tiek aptaujāti pēc studiju priekšmeta programmas apguves un 
iegūtie rezultāti izskatīti akadēmiskās struktūrvienības sēdēs, savukārt akadēmiskā gada 
beigās studenti tiek aptaujāti par studiju programmu kopumā. Aptaujas var tikt organizētas 
centralizēti, izmantojot vienotu aptaujas formātu, bet var tikt veiktas citas ar studiju 
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programmu izvērtējumu saistītas aptaujas, kuru gadījumā aptaujas anketas formāts un saturs 
tiek pielāgots katras studiju programmas specifiskajām informācijas vajadzībām.    

Lai noskaidrotu studējošo viedokli par izvēlēto studiju programmu, apmierinātību ar tās 
kvalitāti, organizēšanu un saturu, katra akadēmiskā mācību gada beigās pēc pavasara 
semestra (jūnija pēdējā nedēļa) un pēdējā pārbaudījuma nokārtošanas tiek veikta maģistra 
studiju programmas „Sabiedrības veselība” 1.studiju gadā studējošo aptauja. Aptauja par 
2009./2010. akadēmisko gadu tiks veikta laika periodā no 2010.gada 28. jūnijam līdz 
2.jūlijam. Pašnovērtējumā ir iekļauta informācija par 2008./2009.akadēmiskā gada aptaujas 
rezultātiem, kas veikta 2009. gada jūnijā. Aptaujā piedalījās 9 studenti. Aptaujas anketa ir 
izstrādāta Sabiedrības veselības fakultātē un apstiprināta Fakultātes Domes sēdē. Anketa 
iekļauj jautājumus, kas uzskatāmi par būtiskiem tieši maģistra studiju programmas 
„Sabiedrības veselība” studentiem. Aptaujas anketā iegūtie rezultāti ir prezentēti Sabiedrības 
veselības fakultātes Domes sēdē. Aptaujas anketu sk. 7.pielikumā. 

2008./2009. akadēmiskā gada maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” 
1. studiju gadā studējošo maģistrantu aptaujas rezultāti:  
 
1) Motīvi, kas noteica studenta izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes 
maģistrantūras studiju programmā. Kā visbiežāko studiju izvēles motīvu studenti minēja 
padziļinātu interesi par sabiedrības veselību un epidemioloģiju (atzīmēts 7 reizes). Otrs 
biežāk minētais studiju izvēles motīvs ir vēlme paplašināt redzesloku kopumā, kā arī iegūt 
jaunas zināšanas (atzīmēts 6 reizes). Vairāki studenti atzīmēja, ka izvēlējušies studēt, jo 
maģistra grāds viņiem ir nepieciešams darbā (atzīmēts 4 reizes). Atbilžu variants „vēlme 
attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru” tika minēts 3 reizes.  

 
2) Apmierinātība ar studiju programmu kopumā. Ar studiju programmu apmierināti ir 5 
studenti, savukārt drīzāk apmierināti – 4 studenti. Neviens students neatbildēja, ka ir 
neapmierināts vai drīzāk neapmierināts ar izvēlēto studiju programmu.  
 
3) Apmierinātība ar studiju programmas organizāciju. Ar studiju programmas 
organizāciju apmierināti ir 6 studenti, drīzāk apmierināti – 2 studenti, savukārt 1 students 
atbildēja, ka ir drīzāk neapmierināts. Neviens no aptaujātajiem studentiem neatbildēja, ka 
izvēlētās studiju programmas organizācija viņu neapmierina pilnībā.  
 
4) Pozitīvās lietas studiju programmā. Studenti aptaujas anketās norādīja uz vairākiem 
apstākļiem, kas viņiem studiju programmā un mācību procesā šķiet pozitīvi, patīk: 

 
• pozitīva attieksme no pasniedzēju puses un laba atmosfēra mācību laikā; 
• interesanta studiju programma; 
• iegūtās zināšanas paplašina redzesloku, stimulē domāšanu; 
• padziļināta pētniecības procesa apguve un zināšanas par pētniecības jomu; 
• patīk sistēma, ka pārbaudījumi seko uzreiz pēc studiju priekšmeta pabeigšanas; 
• profesionāli un interesanti pasniedzēji.  
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5) Negatīvās lietas studiju programmā. Studenti aptaujas anketā tika lūgti atzīmēt arī tos 
faktorus, kas viņiem studiju programmā nepatīk vai traucē: 

 
• studiju priekšmetus „Statistika I” un „Statistika II” vēlams pasniegt lēnākā tempā; 
• studijas norise (lekciju un nodarbību) dažādās bāzēs pēc atrašanās vietas; 
• ir temati, kas pārklājas ar bakalaura studiju programmas mācību vielu.  

 
6) Ieteikumi un priekšlikumi studiju programmas uzlabošanai, pilnveidošanai: 

 
• studiju programmā ieviest jaunus studiju priekšmetus, piemēram, „Svešvaloda 

(angļu val.) specifiskajā terminoloģijā”; „Epidemioloģija un infektoloģija”. 
• palielināt piedāvāto izvēles studiju priekšmetu skaitu; 
• mainīt apmācības veidu studiju priekšmetam „Statistika II”, sasaistot to vairāk ar 

epidemioloģiju;   
• studiju priekšmetus „Epidemioloģiju II” un „Statistika II” mācīt 2. studiju gadā 

vai arī studiju priekšmeta „Epidemioloģija II” atsevišķas tēmas atkārtot arī 
2.studiju gadā;  

• vēl vairāk veicināt studentu patstāvīgos darbus, piemēram, rakstīt referātus, 
esejas. 
 

7) Ieņemamā amata saistība ar sabiedrības veselību. No aptaujātajiem 9 studentiem, 4 
studenti jau strādāja kādā no sabiedrības veselības jomām, viena studenta darbs daļēji ir 
saistīts ar sabiedrības veselību, 1 students strādā darbu, kas nav saistīts ar sabiedrības 
veselību, savukārt 3 studenti pašlaik nestrādā.  
 
8) Studiju programmas rekomendēšana citiem interesentiem. Studentiem aptaujā tika 
jautāts, vai viņi rekomendētu šo studiju programmu citiem interesentiem. 7 studenti atbildēja 
apstiprinoši, ka studiju programmu ieteiktu citiem, savukārt 2 studentiem bija grūti atbildēt 
uz šo jautājumu. Neviens students neatbildēja, ka studiju programmu citiem nerekomendētu.  
 
 Informācijas iegūšana no studentiem notiek ne tikai aptaujas anketu aizpildīšanas 
veidā. Būtiska – kvalitatīvā jeb tekstuāla - informācija tiek saņemta neformālu interviju 
veidā, veiksmes stāstu formā, kā arī fokusa grupu diskusiju ietvaros. Ar tās palīdzību var 
dziļāk un detalizētāk izprast studentu viedokļus, ieteikumus, iebildumus. Iegūtās informācijas 
ticamību nodrošina pozitīvās, demokrātiskās attiecības starp pasniedzējiem un studentiem. 
Tā, piemēram, 2010. gada maijā (studiju priekšmeta „Kvalitatīvās pētniecības metodes” 
ietvaros) tika veikta fokusa grupas diskusija, kurā piedalījās 5 pirmā studiju gada studenti. 
Fokusa grupas diskusijas mērķis bija uzzināt studentu viedokļus par studiju procesu un 
vīzijas par turpmāko studiju gaitu. Apkopotie rezultāti ļauj izdarīt galvenos secinājumus: 

• studijas maģistra studiju programmā dod daudz dziļāku un pamatīgāku skatījumu uz 
sabiedrības veselību kā zinātni un praksi; 

• apvienojot mācības ar darbu sabiedrības veselības specialitātē var labāk izprast un 
redzēt zināšanu praktisko pielietojumu, padara to jēgpilnu un tas ir motivējoši 
mācīties; 
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• studentiem, kuriem nav iegūta kvalifikācija sabiedrības veselībā, 1. studiju gada laikā 
atsevišķos studiju priekšmetos ir bijis grūtāk apgūt vielu un sekot līdzi mācību 
materiālam nekā studentiem ar sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju; 

• tādi studiju priekšmeti kā „Epidemioloģija II” un „Kvalitatīvās pētniecības metodes” 
parādīja pētniecības praktisko jēgu un pielietošanas iespēju daudzveidību, lai risinātu 
sabiedrības veselības jautājumus un problēmas; 

• studenti pozitīvi novērtē jaunā izvēles studiju priekšmeta „Vides kvalitātes 
modelēšanu” ieviešanu studiju programmā 2. studiju gadā, kuru viņi ir izvēlējušies 
apgūt nākamajā - 2010./2011. akad. gadā; 

• vairāki studenti izsaka vēlmi pēc lielāka izvēles studiju priekšmetu skaita 2. studiju 
gadā.  
 

7.5. Absolventu aptaujas un to rezultāti 
 
 2009./2010.akadēmiskā gada pavasara semestra beigās tika veikta šā mācību gada 
absolventu aptauja. Aptaujā tika noskaidrota absolventu apmierinātība ar augstskolas un 
studiju programmas izvēli, tās kvalitātes novērtējums, kā arī daudzi citi ar studiju programmu 
un tās organizāciju saistīti aspekti. Kopumā aptaujā piedalījās deviņi 2009./2010. akadēmiskā 
gada absolventi. Aptauja bija anonīma, tā tika veikta elektroniski. Ar aptaujas anketu var 
iepazīties interneta vietnē http://aptaujas.rsu.lv/ 

 Iegūtie rezultāti liecina, ka kopumā Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās 
maģistra studiju programmas studenti ir apmierināti gan ar augstskolas, gan studiju 
programmas izvēli un studiju kvalitāti.   

 7 studenti atzīmēja, ka ir pilnībā apmierināti ar augstskolas izvēli, 2 studenti – vairāk 
apmierināti nekā neapmierināti.  

 Ar studiju programmas izvēli pilnībā apmierināti ir 5 studenti, bet vairāk apmierināti – 
4 studenti.    

Studiju kvalitāti kā ļoti labu novērtē 3 absolventi, bet kā labu – 6 absolventi.  
Lekciju un nodarbību plānojumu par labu uzskata 5 studenti, vidēju – 3 studenti, bet 1 

students to vērtē kā sliktu (jo nodarbības darba dienu pēcpusdienās ir grūti apmeklēt 
studentiem, kuri dzīvo attālu no Rīgas. Problēmas izbraukāt uz lekcijām.). Novērtējot 
izmantotās mācību formas (lekcijas, nodarbības, praktiskos darbus), studenti ir apmierināti 
vai vairāk apmierināti nekā neapmierināti.  
 Aptaujas anketā absolventiem tika lūgts novērtēt pasniedzēju darbu pēc vairākiem 
kritērijiem. Tika iegūti sekojoši rezultāti:  
 

Kritērijs  vienmēr bieži dažreiz reti nekad 
Pasniedzēji rosina studējošos izteikt un pamatot savu 
viedokli, diskutēt 

2 5 2 - - 

Pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru pietiekami 
argumentētu viedokli 

2 5 2 - - 

Pasniedzēji iedrošina un atbalsta studējošos 3 4 2 - - 
Pasniedzēji organizē un sniedz konsultācijas 3 2 2 1 1 
Pasniedzēji objektīvi novērtē studējošo zināšanas 1 6 2 - - 
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 Absolventi izdarīja vērtējumus par apmierinātība ar studiju programmas metodisko, 
informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu:   
 

Kritērijs  apmierina drīzāk 
apmierina 

nekā 
neapmierina 

drīzāk 
neapmierina 

nekā 
apmierina 

neapmierina 

Nodrošinājums ar datoriem 4 4 - 1  
Interneta pieejamība 4 3 2 - 
Palīglīdzekļu nodrošinājums auditorijās 
un semināru telpās (kodoskopi, tāfeles) 

7 2 
 

- - 

Nodrošinājums ar telpām 7 2 - - 
Nodrošinājums ar izdales materiāliem 4 4 1 - 
Nodrošinājums ar mācību materiāliem 
(grāmatas, Interneta resursi)] 

4 4 1 - 

Informācijas pieejamība par lekciju un 
nodarbību norises vietām 

8 1  - - 

 
 Lai uzzinātu absolventu viedokļus par mācību un studiju novērtējumu, aptaujas 
anketā tika jautāts, kuri no dotajiem apzīmējumiem, Jūsuprāt, kopumā vislabāk apraksta 
mācības Jūsu izvēlētajā studiju programmā:  
 

Kritērijs  jā nē 
Interesantas 5 4 
Aizraujošas 1 8 
Vērtīgas 8 1 
Intelektuāli stimulējošas 8 1 
Garlaicīgas 0 9 
Nogurdinošas 1 8 
Pārāk teorētiskas, pietrūkst praktisko aspektu 4 5 
Pārāk praktiskas, pietrūkst teorētisko priekšmetu 0 9 
 
Priekšlikumi, kurus absolventi iesaka studiju programmas pilnveidošanai: 
 

1. Vairāk ieviest jaunākās mācību metodikas novitātes, piemēram, attīstīt e-apmācības 
platformu.  

2. Samazināt teorētisko mācību materiālu, palielinot praktisko piemēru skaitu.   
3. Praktiskos piemērus vairāk pielāgot reālām dzīves situācijām, piemēram, statistikā, 

epidemioloģijā risināmie uzdevumi.   
4. Palielināt izvēles studiju priekšmetu skaitu un dažādot to, ieviešot, kā atsevišķus 

studiju priekšmetus, piemēram, starptautiskā sabiedrības veselība; globalizācija un 
sabiedrības veselība u.c.   

 
 7 absolventi aptaujas veikšanas brīdī apvienoja studijas ar darbu, no tiem četriem 
absolventiem darbs ir pilnībā saistīts ar sabiedrības veselību, 2 nav, bet 1 – darbs drīzāk ir 
saistīts ar sabiedrības veselību nekā nav.     
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7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

  

 Fakultātes domē darbojas divi RSU Studējošo pašpārvaldes apstiprinātie studējošo 
pārstāvji. Tādejādi tiek nodrošināta pastāvīga studējošo klātbūtne un viņu interešu aizstāvība, 
sagatavojot un apstiprinot fakultātes un tai piesaistīto RSU struktūrvienību darbības un 
attīstības prioritātes; izskatot un saskaņojot studiju programmu projektus pirms to 
apstiprināšanas ārējos normatīvajos aktos un RSU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

 Studējošie savu viedokli par apmierinātību ar atsevišķiem studiju priekšmetiem un 
studiju programmu kopumā var izteikt arī ikgadējās aptaujās, kuras regulāri veic studiju 
priekšmetu vadītāji, SVF dekanāts un RSU mācību daļa. 

 Atbilstīgi ISO standartiem RSU dekanātā studentiem ir iespējams izteikt savus 
priekšlikumus un neapmierinātību (atbilstīgi RSU procesa aprakstam Nr. 25 Studējošo 
sūdzību un priekšlikumu izskatīšana).  

 
8. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ 

PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 
 Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti 27 pasniedzēji, t.sk. 5 profesori, 2 asociētie 
profesori, 5 docenti, 5 lektori, 1 asistents un 9 stundu pasniedzēji (sk. 8. pielikumu (tabula)).  

No docētājiem, kuri ir iesaistīti maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” 
īstenošanā: 

• 15 (55%) docētājiem ir zinātniskais grāds; 12 (44%) docētājiem ir maģistra 
grāds.  

• 18 (67%) docētāji ir ievēlēti RSU kā štata darbinieki; 9 (33%) docētāju RSU 
strādā uz laiku kā stundu pasniedzēji.  

 
 Studiju programmas īstenošanā iesaistītā lektore Anda Rožukalne šajā akadēmiskajā 
gadā ieguva doktora grādu un lektore Inese Gobiņa ESF projekta ietvaros pabeidza savu 
promocijas darbu „Sāpju sajūtu determinējošie faktori pusaudžiem” un iesniedza to 
promocijas padomei. Lai nodrošinātu studiju procesa pēctecību atsevišķu studiju priekšmetu 
programmās iekļauto tēmu īstenošanai tiek piesaistīti arī katedras doktoranti. Doktorantūras 
studenti piedalās arī maģistra darbu izstrādāšanas procesā, palīdzot maģistrantiem gan ar 
pētniecības darba izstrādāšanai nepieciešamo datu iegūšanu, datu bāzēm un konsultējot datu 
statistiskajā apstrādē. Šāda sadarbība gan stimulē doktorantus apgūt studējošo apmācībā 
nepieciešamās prasme, gan ieinteresē maģistrantus nākotnē apsvērt akadēmisku karjeru un 
izvēlēties studijas doktorantūrā. Šobrīd Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā   ir  
10 doktoranti, kuru promocijas darbu tēmas saskan ar katedras akadēmiskā personāla 
interesēm:  
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• Irisa Zīle „Iedzimto anomāliju izplatības Latvijā un to ietekmējošo faktoru 
raksturojums laika posmā no 2000. līdz 2007. gadam” vadītāja: asoc. prof. A. 
Villeruša 

• Inga Zārde „Psihiatrijas pacientu stigmatizācija un tās radītās sekas” vadītāji: asoc. 
prof. Elmārs Rancāns un asoc. prof. A. Villeruša 

• Jānis Upenieks „Apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas metožu attālo rezultātu un 
dzīves kvalitātes rādītāju izvērtējums bērniem vecuma diapazonā no 7 līdz 15 
gadiem” vadītāji: prof. Aigars Pētersons, asoc. prof. Anita Villeruša 

• Irina Lucenko “Laimas slimības epidemioloģiskie aspekti Latvijā” vadītāji: prof. Ģits 
Briģis un docente Angelika Krūmiņa 

• Jolanta Skrule „Alkohola lietošanas saistība ar pieaugušo garīgo veselību”, vadītājs 
prof. Ģirts Briģis 

• Anda Karnīte „HIV infekcijas transmisijas un diagnostikas sabiedrības veselības 
aspekti” vadītājs prof. Ģirts Briģis 

• Santa Rozīte „Cukura diabēta pacientu mirstība, dzīvildze, diabēta norise un to 
ietekmējošie faktori Latvijā 2000.- 2009.gadā” vadītājs prof. Ģirts Briģis 

• Inita Buiķe “Hronisku artrītu slimnieku veselības pašvērtējuma un dzīves kvalitātes 
saistība ar slimības etioloģiskajiem, veselības aprūpes un slimnieka sociāli 
ekonomiskajiem faktoriem”, vadītāji prof. Ludmila Vīksna un prof. Ģirts Briģis 

• Anita Kokarēviča „Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas sociālo, 
ekonomisko un veselības faktoru ietekme uz Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti” 
vadītāji: prof. Ģirts Briģis un prof. Inna Dovladbekova 

• Pēteris Apinis „Latvijas veselības aprūpes attīstība 1990.–2010. gadā, noteicošie 
faktori, tendences un kļūdas. Iespējas radīt ilgtermiņa veselības aprūpes stratēģiju 
Latvijai“, vadītājs asoc.prof. Dzintars Mozgis 

Lielais doktorantu skaits ir stratēģiskās attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem 
akadēmiskā personāla atjaunošanai. 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai 

 
Sabiedrības veselības fakultātes profilējošās Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 

katedras akadēmiskais personāls regulāri veic pētniecisko darbību, kas orientēta uz Latvijā un 
Eiropā aktuālu sabiedrības veselības problēmu izpēti. Maģistratūras studiju programmā 
iesaistītie docētāji no citām RSU katedrām ir plaši pazīstami akadēmiskajā un zinātniskajā 
vidē, kā profesore Maija Eglīte un docente Mārīte Ārija Baķe- arodveselībā un darba 
medicīnā, profesors Uldis Teibe- biostatistikā, profesore Vija Sīle filozofiskajā antropoloģijā. 
Akadēmiskais personāls ir augstas kvalitātes un pilnībā nodrošina augstas kvalitātes studijas  
sabiedrības veselības dažādās apakšnozarēs. Kā nozīmīgākās sabiedrības veselībā raksturīgās 
zinātniskās jomas, kurās jau ilgstoši strādā maģistrantūras programmas docētāji un tiek 
iesaistīti gan doktoranti, gan maģistranti jāmin: 

 
 darba vides riska faktoru izpēte dažādās profesionālajās grupās un to negatīvā 

ietekmi uz veselību. 
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 pētījumi par iedzīvotāju veselības stāvokli, veselības pašvērtējumu, garīgo 
veselību, ar dzīvesveidu saistītiem paradumiem (piemēram, Latvijas pieaugušo 
iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības paradumu pētījums 
pusaudžiem, Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojums u.c.); 

 veselības aprūpes sistēmas novērtēšana, tās kvalitāte un pieejamība, cilvēkresursu 
izpēte, iedzīvotāju apmierinātība ar veselības aprūpi; 

 pētījumi par dažādām aktuālām sabiedrības veselības tēmām: pusaudžu sāpju  
determinējošie faktori; cukura diabēta pacientu mirstības riska faktori; iedzimto 
anomāliju izplatība un riska faktori; HIV/AIDS izplatība dažādās populācijas 
grupās un tās ietekmējošie faktori; ar veselību saistītās dzīves kvalitātes pētījumi; 
traumatisma profilakse. ( sīkāk par pētniecisko darbību var iepazīties akadēmiskā 
personāla CV) 

 
Atsevišķu izvēles studiju priekšmetu realizācijā tiek pieaicināti pasniedzēji, kas ir augstas 

kvalifikācijas sabiedrības veselības specifiskās jomās strādājoši speciālisti ar iepriekšēju 
pedagoģisku pieredzi. Pieaicināto pasniedzēju novērtēšana notiek atbilstīgi RSU noteiktajam 
procesu aprakstam pirms akadēmiskā gada sākšanās.  

Akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka RSU Nolikums par akadēmiskā 
personāla ievēlēšanu, kas ir saskaņā ar AIP rekomendācijām. Katra akadēmiskā gada beigās 
RSU Mācību daļa apkopo informāciju par akadēmiskā personāla zinātnisko un akadēmisko 
aktivitāti.  

Lektorus, asistentus, pētniekus un vadošos pētniekus ievēl Sabiedrības veselības 
fakultātes Dome atbilstīgi Nolikumam par akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību RSU, 
izvērtējot attiecīgā amata pretendentu zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju un tās 
atbilstību fakultātes ietvaros realizētajām studiju programmām.  

Rīgas Stradiņa universitātē sabiedrības veselības jomā ir ievēlēti: profesors Ģirts Briģis, 
asociētā profesore Anita Villeruša, asociētais profesors Dzintars Mozgis, docente Ieva Strēle.  
 
8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 

Sabiedrības veselības fakultātes profilējošajā Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 
katedrā 2009./2010.akadēmiskā gadā štatā strādāja: 1 profesors, 2 asociētie profesori, 1 
docents un 5 lektori. Akadēmiskajā darbā tiek iesaistīti arī Sabiedrības veselības un 
epidemioloģijas katedras doktoranti un pieaicinātie pasniedzēji, kā arī docētāji no citām RSU 
struktūrvienībām.  
 
Docētāji savu kvalifikāciju paaugstina: 
 

1. Piedaloties vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs, semināros 
un kongresos:  

 
2009. gada 25.-28. Novembris – Otrā Eiropas Sabiedrības veselības konference, Lodza, 
Polija ( asoc. prof. A. Villeruša, lektore A.Karnīte). 
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Baltijas un Ziemeļvalstu seminārs par drošības veicināšanu un traumu profilaksi pusaudžiem 
un jauniešiem, 2010. gada 20.-21. janvāris, Tallina, Igaunija ( asoc.prof. A. Villeruša) 
Seminārā „Urbanizācija : izaicinājums sabiedrības veselībai , kas veltīts Pasaules veselības 
dienai, Jūrmala, 7. aprīlis un Rīga, 9. aprīlis, 2010 ( asoc. prof. A.Villeruša, lektores I.Stars, 
L. Bražinska) 
RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2010.gada 18. un 19. martā ( prof. Ģ.Briģis, 
asoc.prof. A.Villeruša, asoc.prof. Dz.Mozgis, doc. I.Strēle, lektores I.Stars, M.Kakse, 
L.Bražinska, A.Karnīte, I. Gobiņa) 
Starptautiska konference par seksualitātes pētniecību dzimuma studijām (International 
Conference in Sexuality Studies: Self, Selves and Sexualities), Dublin, Īrija, 2010.gada marts 
( lektore A. Karnīte) 
Konference „Datu un pētījumu izmantošana tabakas kontroles politikas veidošanā”, Rīga, 
2010. gada 31. marts (asoc.prof.A.Villeruša) 
Mācību seminārs „Padziļināts mācību kurss vardarbības un traumatisma profilaksē TEACH 
VIP”, PVO, LR Veselības ministrija, 2010. gada 27.-28. aprīlis (asoc. prof. A.Villeruša, 
lektore I.Gobiņa) 
Konference- seminārs par doktorantūras izglītības standartiem Biomedicīnas un Veselības 
zinātnēs” Rīga, RSU, 2009. gada 17. septembris ( prof. Ģ.Briģis, asoc. prof. A.Villeruša, 
doc.I.Strēle) 
Mācību seminārs pasniedzējiem „ Vardarbība Ģimenē pret sievieti” Padziļināts apmācības 
kurss reproduktīvās veselības speciālistiem par vardarbību ģimenē pret sievieti un par 
cietušās pacientes izmeklēšanu un palīdzības sniegšanu, PVO un LR Veselības ministrija, 
Rīga, Latvija, 2010. gada 18.-19.februāris ( lektore A.Karnīte)  
Seminārs „Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana”, RSU, 2010.gada aprīlis ( 
lektores A.Karnīte, I.Gobiņa) 
Seminārs pasniedzējiem “Vardarbība ģimenē pret sievieti. Padziļināts mācību kurss 
reproduktīvās veselības speciālistiem”, PVO, LR Veselības ministrija, Latvijas Ginekologu 
un dzemdību speciālistu asociācija. Rīga 2010.gada februāris ( lektore A.Karnīte) 
Seminārs „Jaunas iniciatīvas HIV profilakses darbā ar riska grupām”, UNODC, Rīga, 
2009.gada decembris ( lektore A.Karnīte) 
Eiropas Diabēta pētniecības asociācijas (EASD) Eiropas Diabēta epidemioloģijas grupas 
(EDEG) 45. ikgadējā konferencē Porto Heli (Grieķijā) no 2010.gada 15. līdz 18.maijam.( 
docente I.Strēle) 
Kursi datu statistiskās apstrādes metodēs dzīvildzes analīzei („Rates and Survival Analysis: 
Poisson, Cox and Parametric Regression Models”) Bristoles Universitāte, Bristole 
(Apvienotā Karaliste), no 2010.gada 7. līdz 9. jūnijam ( docente I.Strēle) 
6. Latvijas Ārstu kongress, 2009.g. 19.-21. jūnijs, Rīga ( prof. Ģ.Briģis, asoc.prof. 
A.Villeruša) 
Eiropas Populāciju pētījumu seminārs par veselības, saslimstības un mirstības aspektiem 21. 
gadsimtā (European Association of Population Studies workshop „Health, Morbidity and 
Mortality in the 21st century, A New Age ) Rīga, LU, 2009. 4-9. septembris ( prof. Ģ.Briģis) 
LZA un EZMA kopsēde un Fēliksa balvas pasniegšana, Rīga, RSU, 2009. 15. oktobris ( prof. 
Ģ.Briģis) 
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Starptautiska konference par Veselības pakalpojumu pētniecību Eiropā ( Helath Services 
Research in Europe), 2010. gada 8-9 aprīlis, Hāga, Nīderlande ( prof.Ģ.Briģis) 
Latvijas ārstu biedrības pavasara konference 2010, 2010. 14. maijs, Rīga (prof. Ģ.Briģis) 
Eiropas veselības apsekojumu apmācības seminārs (European Health Examination Survey- 
EHES 1st training seminar), 2010. gada 10-13. februāris, Roma, Itālija (prof. Ģ.Briģis) 
Mācību kurss „Psihosociālie sāpju aspekti, muguras un disfunkcionālās sāpes”. RSU, 2010.g. 
26. – 27. marts (lektore I.Gobiņa).  
 

2. Līdzdarbojoties projektos un pētījumos: 
 

1. Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības atbildīgā aģentūra ( Public Health Executive 
Agency - PHEA) Kopienas aktivitāšu programmas pētniecisks projekts sabiedrības 
veselības jomā „Ten D by Night” ( Desmit D naktī) No A/101085. Projekta 
īstenošana 2008- 2010. gada marts. Projekta koordinators Latvijā: asoc.prof. 
A.Villeruša, pētnieki doc. I.Strēle, lektore I.Stars. 

2. „European Health Surveys Information Database” (EUHSID); 2009-2011; IPH-
Belgium; THL-Finland: DG SANCO; EUROSTAT ( prof. Ģ.Briģis) 

3. „Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums” (EIVA); 2007-2010; CSP/EUROSTAT , 
( zinātniskais konsultants prof. Ģ.Briģis) 

4. PVO starptautisks pētījums „Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums” (HBSC) 
(vad. I.Pudule, VEC.; (aptaujas koordinējošā institūcija Latvijā – Veselības 
ekonomikas centrs, finansētājs – Veselības ministrija) pētnieki asoc.prof. A.Villeruša, 
lektore I.Gobiņa 

5.  Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2010. ( Somijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Latvijas (FINBALT) kopējs projekts) (aptaujas koordinējošā 
institūcija Latvijā – VEC, finansētājs – Veselības ministrija, vad. I.Pudule) pētnieks 
asoc.prof. A.Villeruša 

6. Līgums ar Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju „Papardes 
zieds”, finansētājs – EK, UNODC par 2 semināru sagatavošanu un novadīšanu (2 
dienu seminārs Siguldā un 1 dienas seminārs Daugavpilī) Latvijas ieslodzījuma vietu 
darbiniekiem par HIV infekciju un tās profilaksi, par atkarību izraisošajām vielām un 
narkomānijas kaitējuma mazināšanu.( lektore A.Karnīte) 

7. Līgums ar Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociāciju „Papardes 
zieds” par pētījumu datu apkopojuma sagatavošanu par Latvijas jauniešu veselības 
rādītājiem, brīvā laika pavadīšanu un pilsonisko aktivitāti (lektore A.Karnīte). 

8. „Hronisku sāpju asociētie faktori pusaudžiem” ESF Nacionālās programmas 
“Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” 
projekta “Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas 
zinātnēs” līg.Nr. 2004/0005/VPD1/ESF/PIAA/ 04/NP/3.2.3.1./ 0001/0004/0066’; 
termiņš 2009.gada 1.augusts – 2010.gada jūnijs. ( lektore I.Gobiņa) 
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9. LR Centrālās statistikas pārvaldes projekts „Eiropas Savienības apsekojuma modulis 
par invalīdiem un viņu integrāciju sabiedrībā” Konsultants par metodoloģijas 
jautājumiem 2009. gada jūnijs- decembris (lektore I.Stars) 

 
Darbojas kā eksperti: 

• Eksperts PVO Eiropas reģiona izstrādātā apmācības līdzekļu „Negadījumu un 
vardarbības profilakse” adaptēšanā Latvijā, 2009. gada jūnijs- decembris. ( asoc.prof. 
A.Villeruša) 

• Eksperts Studiju programmu Sabiedrības veselībā novērtēšanai Lietuvas augstākās 
izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā, 2010. gada 9.-12. maijs ( asoc.prof. 
A.Villeruša) 

• Darbs Zinātniskā padomē ikgadējās Eiropas Sabiedrības veselības konferences tēžu 
novērtēšanā ( prof. Ģ.Briģis) 

• Eksperts LR Veselības ministrijā, par veselības aprūpes reformas jautājumiem ( prof. 
Ģ.Briģis) 

 
Ar detalizētu akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbu un tematiku, tai 

skaitā publikācijām, var iepazīties docētāju ikgadējās zinātniskās atskaitēs RSU Zinātnes daļā 
(Rīga, Dzirciema iela 16.), kā arī akadēmiskā personāla CV (to pieejamību un atrašanās vietu 
sk. 4. pielikumā).  

 
9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRU NODROŠINĀJUMS 

 

 Studijas RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un fizisko un juridisko 
personu līdzekļiem. RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
mācību process noris Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā ( Kronvalda bulvārī 
9) un citās ar studiju priekšmeta īstenošanu saistītās RSU struktūrvienībās Rīgā, Dzirciema 
ielā 16.   

Rīgas Stradiņa Universitāte nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziņā.  
 
Telpas un telpu iekārtojums 

 
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem, video 

projektoriem un labas kvalitātes tāfelēm. Telpas un to aprīkojums ir piemērots mācību 
norises procesam un vajadzībām gan strādājot lielās, gan mazās grupās.   
 
Bibliotēkas resursi 

 
RSU bibliotēka ir akreditēta, un tai piešķirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. Kopš 

2009. gada RSU bibliotēka pārņēma arī Latvijas Medicīnas bibliotēku ( LR Ministru kabineta 
2009. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 561). Līdz ar to RSU bibliotēka kļūst par valsts galveno 
medicīnas nozares bibliotēku, ievērojami paplašinot savu grāmatu un zinātnisko žurnālu 
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klāstu un uzlabojot studijām nepieciešamās literatūras pieejamību. RSU bibliotēkas mērķis ir 
palīdzēt Rīgas Stradiņa universitātei realizēt kvalitatīvu un konkurētspējīgu akadēmisko un 
profesionālo izglītību, pētnieciskā darba iespējas medicīnā, veselības un sociālo zinātņu 
jomās, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas pakalpojumus, informācijas avotu fondus, 
ieviešot visjaunākās informācijas tehnoloģijas. Mērķa realizācijai bibliotēka veic vairākus  
pamatuzdevumus kas palīdz kvalitatīvi īstenot maģistrantūras programmu „Sabiedrības 
veselībā”, proti, nodrošina universitātes mācību un pētniecisko darbu ar atbilstošiem 
informācijas avotiem; bibliotēkas lietotāju apkalpošanā paralēli RSU bibliotēkas resursiem, 
piegādā informācijas avotus no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām vai dokumentu 
piegādes centriem ar Starpbibliotēku (SBA) vai Starptautiskā bibliotēku abonementa (SSBA) 
palīdzību; veic lietotāju apmācību datu bāžu izmantošanā, kā arī  veic regulāras aptaujas par 
dažādu pakalpojumu kvalitāti.  

Bibliotēka piedāvā sekojošus resursus: 1) resursu katalogus Internetā; 2) studiju 
priekšmetu nodrošinājuma katalogu; 3) RSU akadēmiskā personāla publikācijas; 4) jaunākās 
grāmatas; 5) periodiskos izdevumus; 6) rakstu arhīvu; 7) CD un DVD; 8) kartotēkas.  

Bibliotēkas piedāvātie resursi internetā (datubāzes un katalogi): 1) Latvijas 
kopkatalogi (8 nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs. Augstskolu un speciālo 
bibliotēku kopkatalogs. Kurzemes virtuālais kopkatalogs.); 2) abonētās tiešsaistes datubāzes 
(piemēram, Letonika, LURSOFT, NAIS, Nozare.lv, EBSCO datubāze, SAGE Publications 
datubāze, Cambridge Journals Online (CJO) datubāze, Science Direct, Springerlink, OVID, 
PubMed); 3) PVO Depozitārija bibliotēka; 4) E-grāmatu un E-žurnālu datubāzes; 5) 
periodiskos izdevumus Internetā; 6) vārdnīcas; 7) ārvalstu medicīnas asociācijas; 8) 
pieejamība citām bibliotēkām.  

Bibliotēkā par dažādām sabiedrības veselības tēmām ir vairāki simti grāmatu 
nosaukumi, tiek abonēti starptautiski atzīti sabiedrības veselības un epidemioloģijas žurnāli, 
piemēram, “International Journal of epidemiology”, “European Journal of Public Health” 
u.c.  

RSU bibliotēkā studējošiem ir pieejami visas aktuālākās publikācijas un dokumenti, 
kuru izdevējs ir Pasaules Veselības organizācija. 

Bibliotēkā Sabiedrības veselības fakultātes studentu vajadzībām ir sagatavots studiju 
priekšmetu programmām atbilstošs literatūras katalogs, pēc kura studenti var atlasīt 
ieteicamās un papildus literatūras avotus.  

Bibliotēkā ir iekārtotas 15 darba vietas, kā arī studējošie var izmantot savus portatīvos 
datorus, ar kuriem IP adreses atpazīstamība nodrošina brīvu pieeju visiem resursiem. 

Regulāri sekot līdzi jaunumiem, kurus piedāvā RSU bibliotēka, ir iespējams, 
izmantojot bibliotēkas sniegto un regulāri atjaunot informāciju RSU mājas lapā.  

Informāciju tehnoloģijas 

Mūsdienīga studiju procesa nodrošināšanai, Rīgas Stradiņa universitātē studentu 
vajadzībām ir pieejams bezvadu interneta pieslēgums. Studiju priekšmeti Statistikā tiek 
īstenoti datorklasē, kurā datori ir aprīkoti ar standarta programmām, kā arī ar sabiedrības 
veselības jomā plaši izmantotām statistiskām datu apstrādes programmām SPSS for 
Windows un EPI-INFO. Tas sekmē labāku studējošo sagatavošanu darba tirgus prasībām. 
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Kopumā šobrīd RSU mācības vajadzībām piedāvā 3 datorklases. Studentu darba vietas ir 
izveidotas atbilstoši darba aizsardzības un ergonomiskajām prasībām. 

Studentiem ir pieejama arī patstāvīgo darbu datorklase, kurā iespējams sagatavot un 
izdrukāt mājas darbus, kopsavilkumus, referātus, kursa darbus un citus ar studiju procesu 
saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu 
iespēju studentiem un docētājiem iegūt darba nepieciešamo papildus informāciju. 

 
10. ĀRĒJIE SAKARI 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem  

  Sadarbība ar darba devējiem tiek atzīta par būtisku prioritāti, gan 
atgriezeniskās saites saņemšanai, gan darba tirgus vajadzību izpētei. Sabiedrības veselības 
fakultāte regulāri dažādās formās uztur kontaktus ar potenciāliem darba devējiem. Darba 
devējus pārstāvošās organizācijas Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas pārstāvis 
darbojas SVF Domē, kurā tiek pieņemti stratēģiski svarīgi lēmumi par studiju procesa 
pilnveidošanu. Tāpat regulāri tiek veiktas darba devēju aptaujas. Maģistra darbu izstrādāšanai 
no vadošajām Latvijas Sabiedrības veselības institūcijām tiek lūgti dati vai datu bāzes. 
Savukārt maģistrants pēc darba aizstāvēšanas iepazīstina ar izpētes rezultātiem, tādejādi 
popularizējot pētniecības idejas praksē strādājošiem. Lai palielinātu uz pierādījumiem 
balstītu lēmumu pieņemšanu 2010. gadā sadarbībā ar Latvijas Sabiedrības asociāciju un 
Eiropas sabiedrības veselības asociācijas atbalstu projekta STEPS (Strengthening 
Engagement in Public Health Research) ietvaros uzsākta sadarbība ar nevalstiskām 
organizācijām, kas darbojas sabiedrības veselības jomā un nākotnē, samazinoties valsts 
sektora lomai, varētu aktīvāk piedāvāt darbu absolventiem.  

 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās 
izglītības programmas. Salīdzinājums ar divām Eiropas Savienības dalībvalstu 
studiju programmām. 

   

Latvijā šobrīd netiek realizēta līdzīga programma sabiedrības veselībā. RSU 
Sabiedrības veselības fakultāte kopš tās dibināšanas ir Eiropas Sabiedrības veselības skolu 
asociācijas (ASPHER) pilntiesīgs biedrs. ASPHER ir Eiropas mēroga organizācija, kuras 
galvenais darbības mērķis ir stiprināt sabiedrības veselības praksi un pētniecību ar 
kvalitatīvas izglītības un speciālistu apmācības palīdzību. ASPHER ir dibināta 1966.gadā un 
uz pašreizējo brīdi tajā darbojas vairāk par 80 institucionālajiem dalībniekiem, kas pārstāv 39 
Eiropas reģiona valstis. ASPHER iepriekšējos 5 gadus aktīvi strādāja pie sabiedrības 
veselības galveno kompetenču izstrādes (European Public Health Core Competencies). Šo 
kompetenču izstrādes mērķi ir: veicināt labāku un vienotāku izpratni par sabiedrības veselību 
un sabiedrības veselības speciālista darbību un funkcijām; sekmēt sapratni starp mācību 
spēkiem un darba devējiem; uzlabot studiju programmu kvalitāti, paaugstināt studiju 
programmu atbilstību darba tirgus prasībām; sekot līdzi jaunākām vajadzībām sabiedrības 
veselībā un savlaicīgi ieviest tās apmācības studiju programmās. Līdzdalība ASPHER 
nodrošina regulāru informācija apmaiņu un pastāvīgu sadarbību starp Eiropas dažādu valsti 
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augstskolām, kurās tiek īstenotas studiju programmas sabiedrības veselībā. Tāpat Sabiedrības 
veselības fakultātes dekānes un atsevišķu docētāju iesaistīšanās Eiropas sabiedrības veselības 
kompetenču izstrādē ļāva no cita skata punkta novērtēt kādas priekšrocības ir RSU īstenotajai 
programmai un kas tajā būtu vēl nākotnē uzlabojams.  

Sadarbību ar citu Eiropas valstu augstskolām ir sekmējusi ne tikai līdzdalība 
ASPHER, bet arī kopēji pētnieciski projekti un savstarpējie universitāšu līgumi. Sena 
sadarbība RSU SVF ir ar Kauņas medicīnas universitātes Sabiedrības veselības fakultāti. Abu 
valstu akadēmiskais personāls ir iesaistīts vairākos kopējos pētnieciskos projektos, kā 
FINBALT, HBSC, traumatisma epidemioloģija, kas devis iespēju maģistrantūras studiju 
programmā studējošiem izmantot salīdzināmos datus savos maģistra darbos. SVF 2010. gadā 
noslēgusi līgumu par studentu apmaiņu ar Debrecenas universitāti, studentu apmaiņas 
projekts paredzēts arī ar Klaipēdas universitāti. Gan pētniecībā, gan akadēmiskā darbā 
Sabiedrības veselības fakultātei ir laba sadarbība ar Kopenhāgenas un Aarhus universitāti 
(Dānijā), Karolinskas institūtu un Karlstates universitāti (Zviedrijā), Tartu universitāti, 
Kuopio un Helsinku universitāti (Somijā). Arī nākotnē tiek plānots veicināt starptautisko 
sadarbību, gan motivējot studējošos un pasniedzējus Erasmus apmaiņas programmai, gan 
iesaistoties starptautiskos pētniecības projektos, gan uzaicinot vieslektorus atsevišķu studiju 
priekšmetu īstenošanā, gan turpinot dalību ASPHER.  

Līdzīgas maģistra studiju programmas sabiedrības veselībā īsteno Kauņas medicīnas 
universitāte (Lietuva) un Debrecenas universitāte (Ungārija). Studiju programmu 
salīdzinājumu sk. 6. tabulā. 

6.tabula 
 

Valsts  Universitāte, 
fakultāte  

Studiju 
programmas 

galvenā 
joma 

Iegūstamais 
grāds   

Studiju 
programmas 

ilgums  

Studiju 
programmas 
apjoms LV 

kredītpunktos 
/ECTS  

Studiju 
veids  

Latvija  Rīgas Stradiņa 
universitāte, 
Sabiedrības 
veselības 
fakultāte  

Sabiedrības 
veselība  

Veselības 
zinātņu 

maģistra grāds 
veselības 
aprūpē  

2 gadi  
(4 semestri)  

80 KP / 120 
ECTS  

pilna laika 
klātiene  

Lietuva  Kauņas 
medicīnas 

universitāte, 
Sabiedrības 
veselības 
fakultāte 

Sabiedrības 
veselība 

Maģistra grāds 
Sabiedrības 

veselībā 

2 gadi 
(4 semestri) 

120 ECTS pilna laika 
klātiene 

Ungārija  Debrecenas 
universitāte, 
Sabiedrības 

veselības skola 

Sabiedrības 
veselība 

Maģistra grāds 
Sabiedrības 

veselībā 

1 gads 
reflektantiem ar 
maģistra grādu 

(2 semestri) 
Vai 

1,5 gadi (3 
semestri) 

reflektantiem ar 
bakalaura grādu 

60 ECTS 
 
 
 

Vai  
90 ECTS 

pilna laika 
klātiene 
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Izvērtējot un salīdzinot studiju programmas satura un organizācijas ziņā, var secināt, ka: 

1) Studiju priekšmetu sadalījums obligātās un izvēles kategorijās ir līdzīgs. Tā, piemēram, kā 
obligātie studiju priekšmeti abu universitāšu maģistrantūras programmās ir epidemioloģija, 
statistika, pētniecības metodoloģija, veselības aprūpes politika un menedžments, veselības 
veicināšana. Kauņas medicīnas universitātes (KMU) maģistra programma piedāvā vairākas 
specializācijas, kā veselības izglītība, vides veselība, bērnu un jauniešu veselība, sabiedrības 
veselības uzturā. Šāda specializācija ir iespējama pietiekoši lielā studentu skaita dēļ un ir 
saistīta ar nodarbinātības iespējām un vajadzībām sabiedrības veselības jomā Lietuvā. 
Paralēli šai programmai tiek piedāvāta arī speciāla programma Sabiedrības veselības 
menedžmentā, kuras absolventi arī iegūst maģistra grādu  sabiedrības veselībā. Šī programma 
vairāk orientēta uz sabiedrības veselības vadību, tādēļ studiju akcenti tiek likti uz veselības 
ekonomiku, politiku. Debrecenas universitāte piedāvā atšķirīgu studiju ilgumu reflektantiem 
ar bakalaura un maģistra grādu. Galvenais programmas mērķis ir līdzīgs ar RSU programmu, 
proti, sagatavot speciālistus, kas spēj novērtēt populācijas veselības stāvokli, monitorēt 
veselības problēmas, plānot, īstenot un novērtēt dažādas intervences programmas. 

2) Studiju programmā iekļautie studiju priekšmeti pēc nosaukumiem nedaudz atšķiras, taču 
pēc satura abās universitātēs ir samērā līdzīgi ar RSU maģistrantūras studiju programmu. Tā 
piemēram, KMU, tiek piedāvāti studiju priekšmeti pielietojamā epidemioloģija, vide un 
veselība, sabiedrības veselība un veselības aprūpe, veselības ētika un likumdošana, veselības 
veicināšanas politika un stratēģija, veselības ekonomika un veselības menedžments. Savukārt 
Debrecenas universitātes obligātie studiju priekšmeti ir biostatistika, epidemioloģija, 
veselības politika, veselības aprūpes menedžments, veselības veicināšana un vides veselība, 
izvēles kursu vidū jāmin tādi, kā epidemioloģisko pētījumu dizains, uz pierādījumiem balstīta 
sabiedrības veselība, sabiedrības veselība attīstītās un jaunattīstības valstīs u.c. 

3) Studentu skaits maģistrantūras studiju programmā KMU svārstās no 19- 28 studentiem. 
Kopš 2004. gada tiek piedāvāta studiju  programma arī angļu valodā. Debrecenas universitātē 
maģistrantūras programmā tiek uzņemti vidēji 20 studējošie. 

4) Maģistra darba izstrādāšanai visās salīdzināmās universitātēs notiek 30 ECTS apjomā. 

5) Absolventi nodarbināti visdažādākās sabiedrības veselības jomās. Daudzi KMU absolventi 
pēdējos gados strādā pašvaldībās, veselības veicināšanas jomā, tāpat samērā liels īpatsvars 
strādā pētniecībā, vides veselībā. Arī Debrecenas universitātes sabiedrības veselības maģistra 
programmas absolventi strādā sabiedrības veselības centros, nodarbojas ar veselības datu 
vākšanu, analīzi, rīcībpolitikas veidošanu. 

 
11. DOKUMENTI, KAS APLIECINA, KA GADĪJUMĀ, JA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 

TIEK LIKVIDĒTA, PIETEICĒJS NODROŠINĀS ATTIECĪGĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS STUDĒJOŠIEM IESPĒJU TURPINĀT IZGLĪTĪBAS IEGUVI CITĀ AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ VAI CITĀ AUGSTSKOLĀ 

 Studiju programmas likvidēšanas gadījumā maģistranti var pabeigt iesāktās 
studijas RSU Rehabilitācijas fakultātē maģistra studiju programmā „Uzturzinātne” vai 
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Māszinību fakultātē maģistra studiju programmā „Māszinības”, kas ir akadēmiskās maģistra 
programmas un piedāvā iegūt veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē.  

12. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 

12.1. Studiju programmas SVID analīze 

Studiju programmas un tās realizācijas SVID analīze ir parādīta 7. tabulā: 

7.tabula  

Studiju programmas SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 
1. Vienīgā maģistra līmeņa studiju programmas  

sabiedrības veselībā Latvijā. 
2. Ir pieredzējuši un kvalificēti mācību spēki. 
3. Akadēmiskā personāla starptautiska sadarbība, 

atpazīstamība, iesaiste pētniecībā, ekspertu darbs 
Latvijā un ārzemēs. 

4. Konkurētspējīgi absolventi darba tirgū, kā arī 
iespējas atrast darbu nozarē to mazā kopskaita dēļ. 

5. Demokrātiskas attiecības starp docētājiem un 
studējošiem. 

6. Studentu iekļaušanās studējošo pašpārvaldes 
aktivitātēs, SVF domē, līdzdalība pētniecībā, 
starptautiskās apmaiņas programmās. 

7. Laba sadarbība un pēctecības nodrošināšana starp 
SVF realizējamām bakalaura, maģistra un doktora 
līmeņa studiju programmām. 

8. Dalība Eiropas Sabiedrības veselības skolu 
asociācijā nodrošina starptautisku izglītības 
standartu ieviešanu.   

1. Mazs kopējais budžeta vietu skaits.  
2. Relatīvi liels vidējais štata pasniedzēju 

noslogojums profilējošajā katedrā. 
3. Apgrūtināts mācību procesa plānojums  

pieaicināto stundu pasniedzēju dēļ, kas īsteno 
atsevišķus specifiskus studiju priekšmetus. 

4. Sabiedrības veselības studiju virziena plašais 
aptvērums, tā dažādais apakšvirzienu klāsts. 

5. Atšķirīgas priekšzināšanas maģistrantiem, kuri ir 
beiguši bakalaura studijas sabiedrības veselībā no 
maģistrantiem ar citu bakalaura izglītību. 

6. Maģistrantu materiālais nodrošinājums, kura dēļ 
vairākums ir spiesti strādāt papildus studijām.  

 

Iespējas Draudi 
1. Piesaistīt ES fondu līdzekļus akadēmiskā darba un 

infrastruktūras attīstībai. 
2. Piesaistīt vairāk līdzekļu pētniecības projektiem, 

kuru īstenošanā piedalās arī maģistrantūras 
studenti. 

3. Labāko maģistrantu atbalstīšana ar ESF fondu 
piešķirtajām stipendijām.  

4. Iespēja turpināt attīstīt sabiedrības veselības 
akadēmiskās izglītības un prakses sadarbību gan 
pieaicinot vadošos sabiedrības veselības 
speciālistus studiju procesa īstenošanā, gan iesaistot 
SVF domē.  

5. Attīstīt jaunas izglītības formas: e- apmācība, uz 
rezultātu un prasmēm orientēta izglītība. 

6. Iespējas ERASMUS programmas ietvaros īstenot 
starptautisko studentu apmaiņu 

1. Potenciālo studentu skaita samazināšanās 
demogrāfiskās situācijas un ekonomiskās krīzes 
rezultātā. 

2. Sabiedrības veselības institūciju likvidēšana un 
profesijas prestiža un popularitātes iespējama 
tālāka samazināšanās Latvijā. 

3. Iespējamā nelīdzsvarotā valsts politika 
augstākās izglītības finansējuma un budžeta 
vietu sadalē attiecībā pret veselības aprūpes 
jomām. 

4. Neparedzamas reformas augstākajā izglītībā. 
5. Nepietiekams finansējums zinātniskajiem 

projektiem.   
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12.2. Priekšlikumi studiju programmas attīstībai un kvalitātes uzlabošanai 

• Jāturpina pilnveidot programmu atbilstīgi Eiropas Sabiedrības veselības skolu 
asociācijas izstrādātajiem ieteikumiem par studijās iegūstamajām galvenajām 
kompetencēm (European Public Health Core Competencies). 

• Turpināt darbu pie jau uzsāktā studiju priekšmetu materiālu ievietošanas e-apmācības 
platformā, kas uzlabotu gan pašmācības procesu, gan paškontroli, kā arī 
komunikāciju ar studiju priekšmeta vadītāju. 

• Lai sekmētu uz rezultātu orientētu apmācību, pilnveidot un dažādot interaktīvās 
apmācības metodes, kas stimulē gan studējošo analītisko domāšanu, zināšanu sintēzi 
un dažādu sabiedrības veselību raksturojošu datu, politisku lēmumu un rīcības 
stratēģiju izvērtēšanu. 

• Mainīgās veselības aprūpes sistēmas dēļ, piedāvāt studējošiem daudzveidīgu izvēles 
studiju priekšmetu klāstu, kas sekmētu studentu labāku iekļaušanos darba tirgū. Tāpat 
turpināt sadarbību ar potenciāliem darba devējiem, lai elastīgi studiju priekšmetu 
programmās akcentētu tos jautājumus, kas veselības aprūpes sistēmā Latvijā kļuvuši 
par prioritāriem.  

• Nepietiekošā valsts finansējuma dēļ turpināt Eiropas fondu līdzekļu piesaisti gan 
studiju procesa materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, gan pētnieciskā darba 
veikšanai.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes dekāna v.i.               A. Villeruša 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010.gada 14.jūnijs  
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PIELIKUMI 

 
 

1. pielikums Akreditācijas komisijas lēmums par studiju programmas akreditāciju (kopija)  
2.pielikums Studiju rezultātu saistība ar cikla deskriptoriem (tabula)  
3.pielikums Studiju programmas pārskats, tās īstenošanas plānojums un atbildīgais 

akadēmiskais personāls (tabula) 
 

4.pielikums Ar studiju programmu saistīto dokumentu saraksts, to atrašanās vietas un 
saņemšanas iespējas (tabula) 

 

5.pielikums 2009./2010.akadēmiskā gada Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 
programmas „Sabiedrības veselība” studentu maģistra darbu tēmas, to 
zinātniskie vadītāji (tabula)  

 

6. pielikums Darba devēju aptaujas anketa  
7. pielikums RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas studentu 

aptaujas anketa 
 

8. pielikums Akadēmiskā personāla saraksts (tabula)   
9. pielikums  Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” 

pašnovērtējumi par:  
2008./2009. mācību gadu;  
2007./2008. mācību gadu; 
2006./2007. mācību gadu;  
2005./2006. mācību gadu;  
2004./2005. mācību gadu;  
2003./2004. mācību gadu. 
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1.pielikums  
 
 
 
 

Studiju programmas akreditācijas komisijas slēdziens (skat. nākamās 2 lpp.) 
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2.pielikums 
 

Saistība starp studiju programmas rezultātiem un cikla deskriptoriem 
 

Rezultāts  Maģistrs (EKI 7.līmenis)  

1. Spēj parādīt padziļinātas 
un paplašinātas zināšanas 
un izpratni par sabiedrības 
veselībā risināmo 
jautājumu daudzfaktoru 
izcelsmi un multisektorālo 
risinājumu veidu, kas ir 
nozares pētniecības un 
profesionālās darbības 
pamatkodols. 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

 
 
 
2. Ir apguvis sabiedrības 
veselībā izmantotās 
teorijas un izprot to 
pielietojumu pētniecībā un 
praksē. 
 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai 
profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

3. Ir padziļināti apguvis 
zinātniski pētnieciskā 
darba metodoloģijas 
teorētiskās nostādnes.  
 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem ar 

Komunikācija 
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speciālistiem. 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt inovācijas attiecīgajā akadēmiskajā 
disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 

4. Spēj identificēt un 
pamatot izpētei 
nepieciešamos sabiedrības 
veselības aspektus, 
izvēlēties atbilstošas 
pētnieciskas pieejas, iegūt 
un analizēt datus. Spēj 
veikt patstāvīgu pētniecisko 
darbību, izpildot visus 
pētījuma posmus.  
 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas. 

Vispārējās 
prasmes 

5. Spēj patstāvīgi izvēlēties 
un pielietot praksē 
piemērotāko metodoloģiju 
un risinājumu veidu 
kompleksu sabiedrības 
veselības problēmu 
novēršanai. 
 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai, tajā skaitā darbojoties 
dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu profesionālās darbības metožu attīstībā; 
demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības 
iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 
akadēmiskajā disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 

 
 
6. Ir ieguvis izpratni par 
slimību izplatību 
populācijā un to cēloņiem 
un spēj modelēt 
sabiedrības veselības 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 
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notikumu un stāvokļu 
cēloņsakarības. 
 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; dot ieguldījumu jaunu zināšanu 
radīšanā; pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā. 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

7. Spēj pieņemt uz 
pierādījumiem balstītus 
lēmumus un izprot to 
nepieciešamību 
sabiedrības veselības 
zinātnē un praksē, nosakot 
tālākās rīcības mērķus, 
pamatojot priekšlikumu 
formulēšanu 
likumdošanai, 
strukturālām un 
organizatoriska rakstura 
izmaiņām. 
 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 
akadēmiskajā disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 

8. Spēj pamatot, 
argumentēt un aizstāvēt 
savu viedokli, iesaistīties 
debatēs, kā arī strādāt 
grupā kolektīva risinājuma 
izstrādāšanā, ievērojot un 
skaidrojot profesionālās 
darbības ētiskos aspektus.  
 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 
akadēmiskajā disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 
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9. Spēj apgūt jaunas 
zināšanas un sekot līdzi 
sabiedrības veselības 
nozares attīstībai pēc 
studiju beigām un radoši 
tās pielietot pētniecībā un 
praksē.  
 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 
akadēmiskajā disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 

10. Spēj darboties lokālos 
un starptautiskos 
zinātniskos projektos 
sabiedrības veselības jomā, 
kā arī vadīt zinātniskus 
projektus.  
 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas vai profesionālās jomas aspektiem gan 
ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Komunikācija 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas; uzņemties atbildību par personāla grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā 
akadēmiskajā disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 

11. Maģistra darba 
ietvaros demonstrē spēju 
formulēt un analizēt 
sabiedrības veselībā 
aktuālas problēmas, veikt 
zinātniskās literatūras 
apkopojumu, izstrādāt 
konceptuālo modeli, 
izvēlēties piemērotāko 
veidu problēmas 
risināšanai nepieciešamo 
datu ieguvei, veikt datu 
apstrādi, apkopot iegūto 
informāciju, analizēt to, 
sniegt savu novērtējumu 
un prezentēt rezultātus 

parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, daļa no 
kurām ir attiecīgās zinātnes vai profesionālās jomas avangardā un 
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Zināšanas un 
izpratne 

patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 
lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas 
funkcijas. 

Spēja pielietot 
zināšanas 

patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un 
profesionālas problēmas; pieņemt un pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildus analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas; 
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā; pētniecības vai 
profesionālās darbības metožu attīstībā; demonstrēt izpratni un ētisko 
atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Analīze, 
sintēze, 

novērtēšana 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
savas akadēmiskās disciplīnas aspektiem 

Komunikācija 
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akadēmiskā teksta formā.  
 

veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 
lietojot jaunas pieejas, veikt inovācijas attiecīgajā akadēmiskajā 
disciplīnā vai profesijā. 

Vispārējās 
prasmes 
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3. pielikums  
 
Augstākās izglītības programmas visu studiju priekšmetu saraksts, norādot to apjomu, īstenošanas plānojumu un atbildīgo akadēmisko personālu 

(tabula)  
 

Nr. 
p.k. 

Studiju 
priekšmets 

Kategorija  
(obligāts / 
izvēles) 

Apjoms 
Latvijas 
kredīt- 

punktos 
(KP) 

Īstenošanas plānojums  

Atbildīgais akadēmiskais 
personāls  

I studiju gads 
 

II studiju gads 

 
1.sem. 
KP/gala 

pārbaudījuma 
forma 

 
2.sem. 
KP/gala 

pārbaudījuma 
forma 

3.sem. 
KP/gala 

pārbaudījuma 
forma 

4.sem. 
KP/pārbaudījuma 

forma 
1. Pētniecības 

metodoloģija 
Obl.* 8 8/E* -   asoc.prof. Anita Villeruša, lekt. 

Inese Gobiņa 

2. Sabiedrības 
veselības teorija  

Obl. 6 6/E -   asoc.prof. Anita Villeruša, lekt. 
Inese Gobiņa, lekt. Inese Stars 

3. Epidemioloģija II   Obl. 8 4 4/E   prof. Ģirts Briģis, doc. Ieva 
Strēle  

4. Kvalitatīvās 
pētniecības 
metodes  

Obl. 6 - 6/E   lekt. Inese Stars, doc. Taņa Lāce 

5. Statistika II  Obl. 8 - 8/E   prof. U. Teibe,doc. I.Strēle, doc. 
I. Kalniņš   

6. Epidemioloģija I Izv.* 2 2/E -   doc. I.Strēle, I.Gobiņa, A. 
Karnīte 

7. Veselības 
pedagoģija  

Izv.  2 2/E -   prof. I.M. Rubana 

8. Statistika I  Izv.  2 - 2/E   prof. U.Teibe, doc. I. Kalniņš  
9. Veselības aprūpes 

politika un 
Izv.  2 - 2/E   prof. Ģ. Briģis, asoc.prof. Dz. 

Mozgis 
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ekonomika  
10. Veselības aprūpes 

menedžments 
Obl. 4   4/E - asoc.prof. Dz. Mozgis, lekt. M. 

Kakse  

11. Veselības 
veicināšanas 
politika un prakse   

Obl.  4   4/E - St.pasniedz. I.Zīriņa, asoc.prof. 
A. Villeruša,  
st.pasniedz. I. Pudule, lekt. 
I.Gobiņa 

12. Profesionālā ētika Izv. 2   2/E - prof. V.Sīle 
13. Vides kvalitātes 

modelēšana 
Izv. 2   2/E - prof. M.Eglīte, doc. M.Ā.Baķe,  

asist. I.Vanadziņš, lekt. Ž. 
Martinsone, lekt. I. Mārtiņsone  

14. Vide, arodveselība 
un darba medicīna  

Izv. 2   2/E - prof. M.Eglīte, doc. M.Ā.Baķe, 
asist. I.Vanadziņš 

15. Psihosociālās 
problēmas 
darbavietā 

Izv. 2   2/E - St.pasniedz. B.Purvlīce  

16. Etiķete un sevis 
prezentācija 

Izv. 2   2/E - Doc. I.Upeniece  

17. Ārkārtējo 
epidemioloģisko 
situāciju 
pārvaldīšana  

Izv. 2   2/E - St.pasniedz. J.Perevoščikovs, 
st.pasniedz.  A.Brila, st.pasniedz.  
I. Lucenko   

18. Projektu vadība  Izv. 2   2/E - St.pasniedz. I. Burkevica  
19. Reģistru 

izmantošana 
pētniecībā 

Izv. 2   2/E - Doc. I. Strēle 

20. Medicīnas tiesības  Izv. 2   2/E - St.pasniedz. R.Muciņš, prof. O. 
Joksts 

21. Komunikācija un 
sabiedriskās 
attiecības  

Izv. 2   2/E - Lekt. A.Rožukalne  
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22. Maģistra darbs  Obl.  20   - 20/Aizst.* RSU akadēmisko struktūrvienību 
docētāji (ar doktora zinātnisko 
grādu)  

 
*Obl.- obligāts studiju priekšmets 
* Izv. – obligātās izvēles studiju priekšmets  
* E - eksāmens  
* Aizst.- maģistra darba aizstāvēšana  
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4.pielikums  
 

Ar studiju programmu saistīto dokumentu un informācijas saraksts, to atrašanās vietas 
un saņemšanas iespējas 

 
Dokumenta / informācijas 

nosaukums 
Atrašanās vieta Saņemšanas iespējas 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības 
vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 

RSU Personāla nodaļa;  
RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes dekanāts 

Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1007 
+371 67409208 

Daina.Care@rsu.lv  
Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 

+371 67338310 
SVF@rsu.lv 

Anita.Villerusa@rsu.lv 
Inese.Stars@rsu.lv    

Studiju programmas plāni (Veidlapa D – 1 
(2)) 

RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanāts;  

RSU Mācību departaments 

Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 
+371 67338310 

SVF@rsu.lv 
Anita.Villerusa@rsu.lv 

Inese.Stars@rsu.lv    
Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1010 

+371 76409217 
md@rsu.lv  

Studiju ceļveži RSU mājas lapa  
RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes dekanāts  

www.rsu.lv (Fakultātes – Sabiedrības 
veselības fakultāte – Studiju priekšmeta 

ceļveži)  
Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 

+371 67338310 
SVF@rsu.lv 

Anita.Villerusa@rsu.lv 
Inese.Stars@rsu.lv    

Studiju priekšmetu programmas apraksts 
(Veidlapa M-3 (4)) 

RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanāts  

Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 
+371 67338310 

SVF@rsu.lv 
Anita.Villerusa@rsu.lv 

Inese.Stars@rsu.lv    
Studiju priekšmetu programma (Veidlapa M-4 

(4)) 
RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes dekanāts  
Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 

+371 67338310 
SVF@rsu.lv 

Anita.Villerusa@rsu.lv 
Inese.Stars@rsu.lv    

Par augstākās izglītības programmas apgūšanu 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 

(aizpildīts) 

RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanāts  

Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 
+371 67338310 

SVF@rsu.lv 
Anita.Villerusa@rsu.lv 

Inese.Stars@rsu.lv    
Reakreditācijas periodā izstrādāto un 

aizstāvēto maģistra darbu tēmas un to autori 
RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes dekanāts  
Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 

+371 67338310 
SVF@rsu.lv 

Anita.Villerusa@rsu.lv 
Inese.Stars@rsu.lv    
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Metodiskie norādījumi maģistra darba 
izstrādei un aizstāvēšanai RSU Sabiedrības 

veselības fakultātē  

RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanāts  

Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 
+371 67338310 

SVF@rsu.lv 
Anita.Villerusa@rsu.lv 

Inese.Stars@rsu.lv    
Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja 

augstākās izglītības programma tiek likvidēta, 
pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās 

izglītības programmas studējošiem iespēju 
turpināt izglītības ieguvi citā augstākās 

izglītības programmā vai citā augstskolā 

RSU Sabiedrības veselības 
fakultātes dekanāts  

Kronvalda bulv. 9, Rīga, LV – 1010 
+371 67338310 

SVF@rsu.lv 
Anita.Villerusa@rsu.lv 

Inese.Stars@rsu.lv    
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5. pielikums 
 

2009./2010.akadēmiskā gada Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 
programmas „Sabiedrības veselība” studentu maģistra darbu tēmas, to zinātniskie 

vadītāji 
 

 
Studenta vārds, uzvārds 

 

 
Maģistra darba tēma 

 

 
Maģistra darba vadītājs 

Ineta Meldere Grūtniecību raksturojošo faktoru sakarības ar zīdaiņu 
no iedzimtām anomālijām mirstību 

Asociētā profesore Anita 
Villeruša 

Uldis Ārmanis Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu 
izmantošana 2008.gadā saistībā ar veselības stāvokļa 
pašvērtējumu  

Profesors Ģirts Briģis  

Dzintra Pētersone  Psihosociālie darba vides faktori ieslodzījuma vietā 
un to saistība ar cietuma darbinieku subjektīvo 
veselības novērtējumu  

Profesore Maija Eglīte  

Daiga Grīnberga  Likumdošanas ietekme uz pasīvās smēķēšanas 
izplatību saistībā ar sociālekonomiskajiem faktoriem 
Latvijā 

Docente Ieva Strēle  

Aija Bukova-Žideļūna  Latvijas iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības 
paradumu maiņa un to ietekmējošie faktori   

Asociētā profesore Anita 
Villeruša  

Lauris Mellēns Latvijas iedzīvotāju veselības pašvērtējuma, sociāli 
ekonomiskā stāvokļa un demogrāfisko faktoru 
ietekme uz medikamentu lietošanu  

Profesors Ģirts Briģis   

Daiga Dille  Noturīgie organiskie savienojumi un kadmijs augu un 
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos Latvijā, to 
iespējamais apdraudējums cilvēku veselībai 

Docente Mārīte Ārija Baķe  

Liene Golosujeva  Sociālekonomisko faktoru saistība ar cukura diabēta 
pacientu dzīvildzi   

Docente Ieva Strēle  

Ieva Oliņa Ar akūtu koronāro sindromu hospitalizēto pacientu 
mirstība un to ietekmējošie faktori Latvijā  

Docente Ieva Strēle  
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6.pielikums  
 
 

Darba devēju vērtējums par RSU Sabiedrības veselības fakultātes bakalaura un 
maģistra studiju programmas absolventiem 

 
 

1. Cik RSU Sabiedrības veselības fakultātes absolventu ir strādājuši vai joprojām strādā 
pie Jums?  

 
 
 

 
2. Kā Jūs vērtētu absolventu teorētisko sagatavotību darbam, darba pienākumu 

veikšanai? 
 

 
 

 
3. Kā Jūs vērtētu absolventu praktisko sagatavotību un praktiskās iemaņas darba 

sekmīgai izpildei? 
 

 
 

 
4. Kā Jūs raksturotu citas ar darba veikšanu saistītas kvalitātes absolventiem, piemēram, 

iniciatīvu, inovatīvu domāšanu; patstāvību, spēju risināt problēmas u.tml.?  
 
 
 

 
5. Vai ir jūtama atšķirība starp bakalaura studiju programmas un maģistra studiju 

programmas absolventu darba kvalitāti? (vai studijas maģistra studiju programmā ir 
izmainījušas darbinieka darba kvalitāti, zināšanas, prasmes, analītiskās spējas u.tml.)  

 
 
 
 

6. Vai, Jūsuprāt, šādi speciālisti – sabiedrības veselības speciālisti - ir nepieciešami 
Latvijas darba tirgum?   
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7. pielikums 

RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas studentu aptaujas 
anketa 

 
Cienījamais student, 
 
Šīs aptaujas mērķis ir iegūt Jūsu vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes maģistra studiju programmas organizāciju, studiju procesa gaitu, kā arī 
izpildījuma kvalitāti un sniegto zināšanu praktisko noderību. 

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju 
programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā.  

Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem, sniedzot savu viedokli un vērtējumus!  
 
1.Kādi motīvi noteica Jūsu izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra 
studiju programmā (var izvēlēties vairākus atbilžu variantus)?  

 
1. Redzesloka paplašināšana kopumā, jaunu zināšanu iegūšana   
2. Padziļināta zinātniskā interese par sabiedrības veselību un epidemioloģiju 
3. Vēlme attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru  
4. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā prestiža lieta 
5. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā nepieciešamība  
6. Cits variants ........................................................................................................ 

..................................................................................................................... 
 

2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 
 

1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
3. Vai Jūs apmierina studiju procesa organizācija kopumā?  
 

1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
 
4. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši patīk?   
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5. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši nepatīk / 
traucē?  
 
 
 
 
 
6. Jūsu komentāri un ieteikumi Sabiedrības veselības maģistra studiju programmas 
pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai...   

 
 
 
 
 
 
7. Vai Jūsu pašreizējais ieņemamais amats un veicamie darba pienākumi ir saistīti ar 
sabiedrības veselību? 
 

1. Jā 
2. Daļēji 
3. Nē 
4. Nestrādāju vispār  

 
 
8. Vai Jūs rekomendētu saviem draugiem un citiem interesentiem studēt Sabiedrības 
veselības maģistra studiju programmā? 

 
1. Jā 
2. Nē  
3. Grūti pateikt  

 

Paldies! 
 

Un veiksmi tālākās studijās Sabiedrības veselības fakultātē



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

 54

8. pielikums 
Akadēmiskā personāla saraksts 

 
 Uzvārds, Vārds  Amats  Izglītība  Akadēmiskais vai 

zinātniskais grāds 
Ievēlēts vai 

uz laiku 
pieņemts 

darbā 

Pasniedzamie studiju 
kursi 

1. Baķe Mārīte Ārija  Docente  Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Vide, arodveselība un 
darba medicīna  
Vides kvalitātes 
modelēšana 

2. Briģis Ģirts  Profesors  Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Epidemioloģija II 
Veselības aprūpes 
politika un ekonomika 

3. Brila Anita  Stundu 
pasniedzējs  

Augstākā   Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Uz laiku Ārkārtas 
epidemioloģisko 
situāciju pārvaldīšana 

4. Burkevica Ilze   Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā  Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
projektu vadībā 

Uz laiku Projektu vadība 

5. Eglīte Maija  Profesore  Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Vide, arodveselība un 
darba medicīna  
Vides kvalitātes 
modelēšana  

6. Gobiņa Inese  Lektore  Augstākā Veselības zinātņu 
maģistra grāds 
veselības aprūpē 

Iev.  Pētniecības 
metodoloģija 
Sabiedrības veselības 
teorija 
Epidemioloģija I 
Veselības veicināšanas 
politika un prakse 

7. Joksts Osvalds  Profesors Augstākā  Tiesību habilitētā 
doktora 
zinātniskais grāds 

Iev.  Medicīnas tiesības 

8. Kakse Māra  Lektore  Augstākā  Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
ekonomikā  

Iev.  Veselības aprūpes 
politika un ekonomika 

9. Kalniņš Imants  Docents  Augstākā  Fizikas doktora 
zinātniskais grāds 

Iev.  Statistika I 
Statistika II 

10. Karnīte Anda  Lektores 
v.i. 

Augstākā Veselības zinātņu 
maģistra grāds 
veselības aprūpē 

Iev.  Epidemioloģija I 

11. Lāce Taņa  Docente  Augstākā  Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
socioloģijā 

Iev.  Kvalitatīvās pētniecības 
metodes 

12. Lucenko Irina  Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā  Ārsta grāds Uz laiku Ārkārtas 
epidemioloģisko 
situāciju pārvaldīšana  

13. Mozgis Dzintars  Asociētais 
profesors  

Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Veselības aprūpes 
menedžments 
Veselības aprūpes 
politika un ekonomika 

14. Muciņš Rinalds  Stundu Augstākā  Maģistra grāds Uz laiku Medicīnas tiesības 
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pasniedzējs 
15. Perevoščikovs 

Jurijs  
Stundu 
pasniedzējs 

Augstākā  Ārsta grāds Uz laiku Ārkārtas 
epidemioloģisko 
situāciju pārvaldīšana 

16. Purvlīce Baiba  Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā  Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
psiholoģijā 

Uz laiku Psihosociālās problēmas 
darba vietā  

17. Rožukalne Anda  Lektore  Augstākā  Sociālo zinātņu 
doktora grāds 
socioloģijā  

Iev.  Komunikācija un 
sabiedriskās attiecības  

18. Rubana Inta Māra  Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā   Doktora grāds  Uz laiku Veselības pedagoģija  

19. Pudule Iveta  Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā  Ārsta grāds 
Maģistra grāds 
veselības 
veicināšanā 

Uz laiku Veselības veicināšanas 
politika un prakse 

20. Sīle Vija  Profesore  Augstākā  Filozofijas doktora 
zinātniskais grāds  

Iev.  Profesionālā ētika 

21. Stars Inese  Lektore  Augstākā Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
socioloģijā  

Iev.  Sabiedrības veselības 
teorija 
Kvalitatīvās pētniecības 
metodes 

22. Strēle Ieva  Docente Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Epidemioloģija I 
Epidemioloģija II 
Reģistru izmantošana 
pētniecībā 

23. Teibe Uldis  Profesors Augstākā Fizikas doktora 
zinātniskais grāds  

Iev.  Statistika I 
Statistika II  

24. Upeniece Irēna  Docente  Augstākā  Doktora grāds  Iev.  Etiķete un sevis 
prezentācija  

25. Vanadziņš Ivars  Asistents  Augstākā  Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Vide, arodveselība un 
darba medicīna  
Vides kvalitātes 
modelēšana 

26. Villeruša Anita  Asociētā 
profesore 

Augstākā Medicīnas doktora 
zinātniskais 
grāds 

Iev.  Pētniecības 
metodoloģija 
Sabiedrības veselības 
teorija 
Veselības veicināšanas 
politika un prakse 

27. Zīriņa Ineta Stundu 
pasniedzēja 

Augstākā  Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
sabiedrības vadībā 

Uz laiku Veselības veicināšanas 
politika un prakse 
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9.pielikums 
 

 
 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” pašnovērtējumi 
par: 

 
 

• 2008./2009. mācību gadu;  
• 2007./2008. mācību gadu; 
• 2006./2007. mācību gadu;  
• 2005./2006. mācību gadu;  
• 2004./2005. mācību gadu;  
• 2003./2004. mācību gadu. 



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
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PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga, 2009.gads 
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SATURA RĀDĪTĀJS 

 
 
1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi  3.lpp. 
2. Studiju programmas organizācija  3.lpp. 
3. Vērtēšanas sistēma  4.lpp. 
4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 6.lpp. 
5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums  7.lpp. 
6. Studējošo raksturojums  9.lpp. 
   6.1. studējošo skaits programmā, 1.studiju gadā imatrikulēto skaits, absolventu 
skaits 9.lpp. 

   6.2. Studējošo aptaujas un to analīze 9.lpp. 
   6.3. Absolventu aptaujas un to analīze 10.lpp. 
   6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 13.lpp. 
7. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums  13.lpp. 
    7.1. Akadēmiskā personāla skaits 13.lpp. 
    7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai   13.lpp. 

    7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika 14.lpp. 

8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 16.lpp. 
9. Ārējie sakari 17.lpp. 
  
  
 
 
Pielikumi 
  

  

1. pielikums 2008./2009. akadēmiskā gada SVF maģistra studiju programmas 
II studiju gada studentu maģistra darbu tēmas un to zinātniskie 
vadītāji. 

 

2. pielikums Darba devēju aptaujas anketa   
3. pielikums RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 

programmas studentu aptaujas anketa 
 

4. pielikums 2008./2009.gada RSU absolventu aptaujas anketa    
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STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

 
Zinātnes un medicīnas progress mūsdienās ir sekmējis arī sabiedrības veselības jomas 
pārmaiņas un attīstību. Šobrīd pasaulē ir uzkrātas gan zināšanas, gan pieredze mērķtiecīgas 
un efektīvas slimību profilakses un iedzīvotāju veselības veicināšanas darba īstenošanai. 
Globāli veselībai aizvien lielāka vieta tiek ierādīta politiskajā dienaskārtībā un tā tiek 
uzskatīta par centrālo faktoru ekonomikas izaugsmē. Īpaši situācijā, kad daudzviet pasaulē 
nevienlīdzība veselībā un veselības aprūpē pieaug. Lai nākotnē tiktu galā ar visām  
globalizācijas radītām veselības problēmām sabiedrības veselības speciālistiem ir jābūt 
gataviem uzņemt visus izaicinājumus, izprast problēmu rašanās cēloņus un zināt risinājumus. 
Uz pierādījumiem balstīta sabiedrības veselība ir galvenais šīs nozares stūrakmens, kas prasa 
no speciālista attīstīt iemaņas savākt un apkopot veselību un tās aprūpi raksturojošo  
informāciju, pieņemt lēmumus, veidot politiku un strādāt komandā, lai kompleksi risinātu  
problēmas dažādos līmeņos no indivīda līdz sabiedrībai.  

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

Studiju programmas mērķi:  
 

1. Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu sabiedrības veselības zinātņu 
jomās ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām un spēju veiksmīgi darboties 
sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā, novērtēt dinamiskās 
izmaiņas, saskaņot starpsektoru sadarbību un veidot uz dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu virzītu veselības aprūpes sistēmu. 

2. Sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās disciplīnas attīstību Latvijā, 
veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības veselības speciālistu 
sagatavošanu.  

 
Studiju programmas uzdevumi:  
 

1. Sniegt topošiem maģistrantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās 
zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā. 

2. Nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā, 
dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. 

3. Sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 
prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā. 

4. Īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un Pasaules sabiedrības 
veselības nozares attīstības tendencēm. 

5. Palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 
projektu izstrādē un īstenošanā. 

6. Sekmēt maģistra studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 
konkurētspēju gan Latvijas, gan arī Eiropas darba tirgū.  

 
2. Studiju programmas organizācija 

 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programma 

„Sabiedrības veselība” ir pilna laika klātienes studiju programma. Tās realizācija notiek 4 
semestros jeb 2 akadēmiskajos gados. Studiju programmu veido obligātās un obligātās 
izvēles studiju priekšmeti un maģistra darbs. 
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Maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir veidota saskaņā ar LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, jo tā 
paredz:  

1. Padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu un attīstīšanu 
sabiedrības veselības zinātnē. 

2. Studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 

Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 kredītpunktus 
sastāda maģistra darbs.  

1. tabula 
 

Studiju gads Apgūstamie studiju priekšmeti, to jomas 
I studiju gads  A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti, kuru mērķis ir 

teorētisko un praktisko zināšanu sniegšana pētniecībai sabiedrības 
veselības nozarē: sabiedrības veselības teorija; epidemioloģija (II) 
līmenis); pētniecības metodoloģija; kvalitatīvās pētniecības metodes; 
statistika ( II ). 

 B (obligātās izvēles) studiju priekšmeti: veselības pedagoģija,  
epidemioloģija(I), statistika (I).  

II studiju gads   A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti: veselības aprūpes 
menedžments; veselības veicināšanas politika un prakse. 

 B (obligātās izvēles) kategorijas studiju priekšmeti, kuri ir paredzēti 
padziļinātu zināšanu iegūšanai dažādās aktuālās sabiedrības 
veselības jomās: medicīnas tiesības; profesionālā ētika, vides un 
darba veselība, komunikācija un sabiedriskās attiecības, 
psihosociālās problēmas darba vieta; ārkārtas epidemioloģisko 
situāciju uzraudzība, projektu vadība, u.c.  

 Tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs. Maģistra darbs ir 
pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē vai kādā no tās 
apakšnozarēm, kurā topošais maģistrants parāda savas spējas 
zinātniskajā pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus 
secinājumus.  

 
Visa studiju programmas norise ir organizēta atbilstoši padziļinātu un specifisku zināšanu 

apguves vajadzībām sabiedrības veselības zinātnē un praksē.  
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām”.  

 
Vērtējot studiju programmas studentu sasniegumus, tiek ievēroti sekojoši principi: 
 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība, t.i., studentiem, uzsākot studiju 

priekšmeta apguvi, ir pieejama informācija par to prasību kopumu, kas ir 
nepieciešams pozitīvai izglītības sasniegumu novērtēšanai;  

2. Vērtējuma obligātuma princips – studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu par programmas satura apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala 
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pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., 
vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles);  

 
Studiju vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 

ballu sistēmā (sk. 2. tabulu). Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  
 

2.tabula 
 

Eksāmena un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas 10 ballu skala  
 

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) 

negatīvs vērtējums 2 (ļoti vāji) 
1 (ļoti, ļoti vāji) 

 
Pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas un nosaka studiju priekšmeta 

vadītājs. Eksāmenu prasības apstiprina atbilstošās katedras vadītājs. Galīgajā vērtējumā par 
studiju priekšmeta apguvi var ietvert studenta darba novērtējumu visa studiju priekšmeta 
apguves laikā, piemēram: 

 
 līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās, 
 kontroldarbu rezultāti, 
 patstāvīgo mājas darbu rezultāti,  
 patstāvīgo darbu (grupas un individuālo) aizstāvēšana, 
 ieskaites vai eksāmena vērtējums. 

 
Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: uzdevums, referāts, problēmas izpēte, 

situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta analīze, faktu materiālu apkopojums un 
izvērtējums u.c. 
.  
Students ir sekmīgi apguvis studiju priekšmetu, ja: 
 

 nodarbību un semināru apmeklētība ir 100%; 
 aktīvi uzstājies semināros; 
 savlaicīgi iesniedzis visus mājas darbus; 
 pārbaudes darbi un gala pārbaudījums vērtēts vismaz ar atzīmi „gandrīz labi” (4 

balles) 
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Studiju programmas beigās students raksta maģistra darbu. Tas ir individuāls pētniecisks 
darbs, kurš tiek sagatavots un prezentēts atbilstīgi RSU Nolikumam Par maģistra darba 
izstrādāšanu un aizstāvēšanu.  

 
4. Studijas programmas praktiskā īstenošana 

 
Maģistra studiju programma ir paredzēta pilna laika klātienes studentiem, un tiek 

realizēta 2 akadēmiskos gados jeb 4 semestros. Studiju gadu veido divi semestri un ziemas 
un pavasara sesija.  

 

 
Studiju programmas pamatdaļas 

 

3.tabula

Studiju priekšmeti Apjoms 
kredītpunktos 

ECTS 
kredītpunkti  

Obligātie studiju priekšmeti (A kategorija) 44 66 
Obligātā izvēles studiju priekšmeti 
(B kategorija)  

16 (no 26) 24 (no 36) 

Maģistra darbs 20 30 
KOPĀ:  80 120 

 
Darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  

 
 Interaktīvas lekcijas, kuru mērķis ir iesaistīt studentus aktīvā mācību vielas apguvē 

un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu identifikācijā, 
problēmsituāciju analīzē un risinājumu piedāvāšanā, diskutēt par sabiedrības 
veselības kā zinātnes attīstības perspektīvām, pētnieciskajām iespējām, pētniecību 
pamatojošo teorētiskām zināšanām.   

 
 Nodarbības un semināri. Semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju priekšmeta 

mācību materiāls, pārrunātas sarežģītākās priekšmeta tēmas un trenētas praktiskās 
iemaņas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas semināros, piemēram, 
pētniecības projekta izveidošanā, prezentācijas prasmju treniņā, dažādu sabiedrības 
veselības gadījumu praktiskā analīzē, kur teorētiskās zināšanas ir jāpielieto praksē, 
piemēram, Pētniecības metodoloģijā, Epidemioloģijā, Statistikā, Medicīnas tiesībās, 
Projektu vadībā un citos studiju priekšmetos. Studentiem mācību laikā notiek arī 
praktiskās nodarbības ar vairāk statistiskajām datu apstrādes programmām: SPSS, 
STATISTIKA, EPI-INFO u.c., kuru laikā studenti apgūst padziļinātas datu apstrādes 
un analīzes prasmes.  

 
 Studentu patstāvīgais darbs, kura mērķis ir sagatavot studentu patstāvīgai 

zinātniskās pētniecības darbībai. Tādēļ maģistra programmas studiju process paredz 
studenta individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, 
eseju, pētniecības projektu, kursa darbu sagatavošanu un prezentāciju.  

 
 Maģistra darbs, kas ir studiju noslēguma darbs, kura sekmīgs novērtējums apliecina, 

ka maģistrants ir apguvis pētniecības metodoloģiju sabiedrības veselībā, izprot 
teorijas un prakses sasaisti, ir spējīgs īstenot pētniecības darbu, novērtēt tā ticamību 
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un validitāti, interpretēt iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus un ieteikt 
priekšlikumus. 

 
Pielietoto mācību metožu mērķis ir pilnveidot maģistrantu spēju kritiski analizēt 

sabiedrības veselības situācijas un atklāt problēmas, pieņemt lēmumu problēmu atrisināšanai, 
pielietojot teorētiskās zināšanas, loģiski prognozējot situāciju attīstību nākotnē, attīstīt 
saskarsmes spējas, veicināt līdera un vadītāja prasmes, spēju strādāt individuāli un grupā, 
pielietot zināšanas praksē. 
 

2008./2009. akadēmiskajā gadā maģistra darbus aizstāvēja vienpadsmit (11) 
Sabiedrības veselības fakultātes Maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” otrā 
studiju gada studenti (maģistra darbu tēmas sk.1.pielikumā).  

 
Maģistra darba novērtēšanas rezultāti: 

 
Vērtējums „izcili” (10 balles) – 1 studente 
Vērtējums “teicami” ( 9 balles) – 3 studentes  
Vērtējums “ļoti labi” (8 balles) – 4 studentes  
Vērtējums “labi” ( 7 balles) – 1 studente  
Vērtējums “gandrīz labi “ (6 balles) – 1 studente  
Vērtējums “gandrīz viduvēji” (4 balles) – 1 studente  

 
Izpildot visas studiju programmas prasības un sekmīgi aizstāvot maģistra darbu students  

iegūst veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē.  
 

Veiktās izmaiņas studiju programmā 2008./2009.akadēmiskajā gadā.  
 

2008./ 2009. akadēmiskajā gadā maģistra studiju programmas sabiedrības veselībā tika 
ieviests jauns B kategorijas (obligātās izvēles) studiju priekšmets “Projektu vadība” (B, 2 KP 
(3 ECTS), II studiju gads, 3 semestris, vadītāja – st. pasniedzēja Ilze Burkevica). 

5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums  

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir izstrādāta 
atbilstoši Latvijas Republikas kabineta noteikumiem „Noteikumi par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu”. Studiju programmas organizācija un nodrošinājums atbilst izvirzīto 
mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 

Laikā no 2009.gada jūlija līdz septembrim, tika organizēta darba devēju aptauja. 
Aptaujas veikšanai tika uzrunāti tie darba devēji, pie kuriem ir strādājuši vai joprojām strādā 
Sabiedrības veselības fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi. 
Aptaujas dalībniekiem tika jautāts par absolventu, kuri strādā viņu pārstāvētajās iestādēs, 
teorētisko un praktisko sagatavotību pienākumu veikšanai, analītiskām prasmēm un izrādīto 
iniciatīvu, patstāvīgumu darbā, kā arī nepieciešamiem uzlabojumiem un pilnveidojumiem 
studiju programmā. Aptaujā tika jautāts arī par sabiedrības veselības speciālista kā profesijas 
situāciju pašreizējā darba tirgū. (aptaujas anketu sk. 2.pielikumā) 
Kopā tika aptaujāti 9 darba devēji (iestāžu direktora vietnieki, nodaļu vadītāji, nodaļu 
vadītāju vietnieki, vadošie pētnieki), kuru tiešā pakļautībā ir strādājuši vai strādā SVF 
bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi.   
 

 7



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

Aptaujas rezultātā tika iegūtas sekojošas atziņas: 
 

 Vērtējums par absolventu teorētisko sagatavotību darbam, darba pienākumu 
veikšanai. 

 
Kopumā darba devēji uzskata, ka absolventu teorētiskā sagatavotība darba pienākumu 

veikšanai ir laba un darba prasībām atbilstoša. Vairāki respondenti atzīmēja, ka īpaši labi 
teorētiskajā ziņā absolventi ir sagatavoti sekojošās jomās: datu analīze, pētniecība, statistika, 
datu un informācijas analīze un pētījuma sagatavošana.  
 

 Vērtējums par absolventu praktisko sagatavotību un iemaņām darba sekmīgai 
izpildei. 

 
Vairāki respondenti uzsver, ka katrs darbinieks un viņa praktiskā sagatavotība un 

spēja patstāvīgi strādāt, ir vērtējams individuāli un, protams, pastāv individuālas atšķirības, 
kas atkarīgas gan no iepriekšējās darba pieredzes, gan personības rakstura iezīmēm, gan 
citiem faktoriem. Kopumā izvērtējot, darba devēji absolventu praktisko sagatavotību novērtē 
kā pietiekamu un labu. Kā pozitīvu min faktu, ka, sākot strādāt, ir jūtamas tās iemaņas un 
prasmes, kuras apgūtas mācību praksēs bakalaura studiju programmas laikā. Tas paātrina 
pilnvērtīgu darba procesa uzsākšanu. Jūtama esot arī atšķirība starp tiem absolventiem, kuri 
jau ir strādājuši pirms augstskolas vai mācību laikā, un tiem, kur nāk tikai „no skolas”. Viens 
respondents norādīja, ka, ņemot vērā veicamo darba pienākumu specifiskumu, visi absolventi 
vēl papildus, uzsākot darbu, iziet divu nedēļu apmācības kursu, kuru laikā apgūst darbam 
nepieciešamās iemaņas. 
Īpaši labi absolventi ir sagatavoti pētījumu veikšanā un darbā ar statistikas programmām. 
 

 Vērtējums par citām ar darba veikšanu saistītām kvalitātēm (iniciatīvu, 
inovatīvu domāšanu; patstāvību, spēju risināt problēmas u.tml.). 

 
Lielākā daļa aptaujāto darba devēju uzsver, ka darba veikšanas kvalitātes, arī motivācija, 

vēlme apgūt kaut ko jaunu un pilnveidoties ir ļoti atkarīga no katra paša indivīda, tamdēļ 
dažādiem studentiem šīs kvalitātes ir atšķirīgas. Tā, piemēram, ir absolventi, kuri darbam 
pieiet ļoti nopietni, iedziļinās veicamajos darba pienākumos un piedāvā savus risinājuma 
veidus, savukārt citi vienkārši labi un apzinīgi veic savu darbu. Vairāki aptaujātie darba 
devēji ļoti augsti novērtē viņu pakļautībā strādājošo Sabiedrības veselības fakultātes 
absolventu darba veikšanas īpašības, īpaši akcentējot motivētību padziļināt zināšanas 
maģistrantūras un doktorantūras programmās, kā arī jaunu zināšanu apgūšana profesionālajos 
kursos, uzsvērts tiek arī tas, ka absolventi ir pietiekami patstāvīgi, nāk ar savām idejām, 
iniciatīvu un labi iekļaujas darba kolektīvā. Vairāki darba devēji ir novērojuši, ka, strādājot 
pie viņiem, tādas darba kvalitātes kā spēja risināt problēmas un inovatīva domāšana, 
absolventiem attīstās ļoti strauji.  
 

 Maģistra studiju programmas ietekme uz absolventu darba kvalitāti. 
 

Visi aptaujātie darba devēji uzsvēra, ka var just atšķirības starp bakalaura un maģistra 
studiju programmas absolventiem un maģistra izglītības pozitīvo devumu, jo maģistra 
izglītība sniedz vairāk akadēmisku zināšanu, absolventi vairāk ir gatavi nopietnākai 
pētniecībai, analītiskam darbam, gatavāki diskusijām jau augstākā līmenī. Maģistra studiju 
programmu beigušiem ir labāka darba kvalitāte, jūtami pieaug zināšanas un analītiskās 
spējas. Protams, jāņem vērā arī tas apstāklis, ka bakalaura studiju programmas absolventi 

 8



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

lielākoties vēl ir gados jauni un viņiem ir mazāka dzīves un darba pieredze, nekā tas ir 
raksturīgs maģistrantiem. Kopumā aptaujātie darba devēji atzinīgi novērtēja maģistra studiju 
ietekmi uz darbinieku darba kvalitāti.  
 

 Darba devēju vērtējums par sabiedrības speciālista nepieciešamību Latvijas 
darba tirgum.  

 
Visi aptaujātie darba devēji atzina, ka sabiedrības veselības speciālisti ir Latvijā 

nepieciešami. Tā, piemēram, Eiropas Savienībā sabiedrības veselības speciālistu 
nepieciešamība jau ir pierādīta un tā attaisnojas. Eiropas Savienības un daudzās pasaules 
valstīs sabiedrības veselības ideja attīstās un pilnveidojās, palielinās arī šo speciālistu 
pārraudzībā esošās funkcijas un darba apjoms, tiek pieprasīta arvien augstāka kvalitāte 
piemēram, ziņojumiem, datu analīzēm u.c. 

Respondenti norāda, ka, neskatoties uz pašreizējo ekonomisko krīzi Latvijā, šādu 
speciālistu sagatavošana gan profesionālā, gan akadēmiskā līmenī ir valstiski svarīga, jo ir 
jāorientējas uz pēckrīzes laiku, kad būs izteikts labu speciālistu trūkums. Pēc vairāku darba 
devēju domām šobrīd būtiskākās sabiedrības veselības problēmas pašas sabiedrības izpratnē 
vēl netiek pietiekami novērtētas un to risks apzināts. Tiek norādīts, ka iespējams sabiedrības 
veselības speciālista pielietojums Latvijā, salīdzinot ar citu valstu praksi, ir vienpusējs. Tas 
nozīmē, ka šiem speciālistiem vēl ir lielas izaugsmes iespējas un iespējas ieņemt savu vietu 
veselības aprūpes sistēmā gan valsts un nevalstiskā sektorā, gan arī privātajā darba tirgus 
sektorā.  

6. Studējošo raksturojums 
   
 Par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 
augstāko izglītību (bez vecuma ierobežojuma) sekojošās zinātņu jomās: sabiedrības veselībā; 
veselības un sociālajā aprūpe; ārstniecība, zobārstniecība, farmācija: sociālās un cilvēkrīcības 
zinātnes, informācijas un saskarsmes zinātnes.  
 

 
6.1. Studējošo skaits programmā, 1. studiju gadā imatrikulēto skaits, absolventu skaits.  
 

2008./2009. studiju gadā maģistra programmā studēja 28 pilna laika maģistranti, no 
tiem: 15 pirmajā studiju gadā un 13 otrajā studiju gadā 

 2009. gada jūnijā studiju programmu absolvēja 11 maģistri.  
 
6.2.Studējošo aptaujas un to rezultāti 
 

Sabiedrības veselības fakultātē regulāri tiek veikta maģistra studiju programmas 
„Sabiedrības veselība” studējošo anketēšana. Aptauju rezultātā iegūtā informācija ir būtiska, 
lai varētu savlaicīgi identificēt studiju programmas nepilnības, strādāt pie to novēršanas un 
pilnveidot studiju programmu. Aptaujās studentiem tiek lūgts novērtēt studiju programmas 
kvalitāti un savu apmierinātību ar izvēlēto studiju programmu. Interesanti ir uzzināt studiju 
programmas un studiju nozares – sabiedrības veselības - izvēles motīvus.  

 
2008./2009 .akadēmiskā gada pavasara semestra beigās tika veikta Sabiedrības veselības 

fakultātes maģistrantūras 1.studiju gada studentu aptauja. Šīs aptaujas mērķis bija iegūt 
studentu vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 
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programmas organizāciju, studiju procesa gaitu, izpildījuma kvalitāti un sniegto zināšanu 
praktisko noderību. Aptaujā piedalījās 9 studenti. Aptaujas anketu sk. 3.pielikumā. 

Aptaujas anketā iegūtie rezultāti tika prezentēti Sabiedrības veselības fakultātes Domes 
sēdē un saņemtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus 
studiju programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā. 

 
2008./2009. akadēmiskā gada maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” 

1. studiju gadā studējošo maģistrantu aptaujas rezultāti:  
 

1. Motīvi, kas noteica studenta izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes 
maģistrantūras studiju programmā:  

 
Kā visbiežāko studiju izvēles motīvu studenti minēja padziļinātu interesi par sabiedrības 

veselību un epidemioloģiju (atzīmēts 7 reizes). Otrs biežāk minētais studiju izvēles motīvs ir 
vēlme paplašināt redzesloku kopumā, kā arī iegūt jaunas zināšanas  (atzīmēts 6 reizes). 
Vairāki studenti atzīmēja, ka izvēlējušies studēt, jo maģistra grāds viņiem ir nepieciešams 
darbā (atzīmēts 4 reizes). Atbilžu variants „vēlme attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru” 
tika minēts 3 reizes.  

 
2. Apmierinātība ar studiju programmu kopumā.  

 
Ar studiju programmu apmierināti ir 5 studenti, savukārt drīzāk apmierināti – 4 studenti. 

Neviens students neatbildēja, ka ir neapmierināts vai drīzāk neapmierināts ar izvēlēto studiju 
programmu.  

 
3. Apmierinātība ar studiju programmas organizāciju.  
 
Ar studiju programmas organizāciju apmierināti ir 6 studenti, drīzāk apmierināti – 2 

studenti, savukārt 1 students atbildēja, ka ir drīzāk neapmierināts. Neviens no aptaujātajiem 
studentiem neatbildēja, ka izvēlētās studiju programmas organizācija viņu neapmierina 
pilnībā.  

 
4. Pozitīvās lietas studiju programmā.  

 
Studenti aptaujas anketās norādīja uz vairākiem apstākļiem, kas viņiem studiju 

programmā un mācību procesā šķiet pozitīvi, patīk: 
 

 pozitīva attieksme no pasniedzēju puses un laba atmosfēra mācību laikā; 
 interesenta studiju programma; 
 iegūtās zināšanas paplašina redzesloku, stimulē domāšanu; 
 padziļināta pētniecības procesa apguve un zināšanas par pētniecības jomu; 
 patīk sistēma, ka pārbaudījumi seko uzreiz pēc studiju priekšmeta pabeigšanas; 
 profesionāli un interesanti pasniedzēji.  

 
5. Negatīvās lietas studiju programmā. 
 
Studenti aptaujas anketā tika lūgti atzīmēt arī tos faktorus, kas viņiem studiju programmā 
nepatīk vai traucē: 
 

 studiju priekšmetus „Statistika I” un „Statistika II” pasniegt lēnākā tempā; 
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 studijas noris (lekciju un nodarbību) dažādās bāzēs pēc atrāšanās vietas; 
 ir temati, kas pārklājas ar bakalaura studiju programmas mācību vielu.  

 
6. Ieteikumi un priekšlikumi studiju programmas uzlabošanai, pilnveidošanai: 

 
 studiju programmā ieviest jaunus studiju priekšmetus, piemēram, „Svešvaloda 

(angļu val.) specifiskajā terminoloģijā”; „Epidemioloģija un infektoloģija”. 
 palielināt piedāvāto izvēles studiju priekšmetu skaitu; 
 mainīt apmācības veidu studiju priekšmetam „Statistika II”;   
 studiju priekšmetus „Epidemioloģiju II” un „Statistika II” mācīt 2. studiju gadā 

vai arī studiju priekšmeta „Epidemioloģija II” atsevišķas tēmas atkārtot arī 
2.studiju gadā;  

 vairāk veicināt studentu patstāvīgos darbus, piemēram, rakstīt referātus, esejas. 
 

7. Ieņemamā amata saistība ar sabiedrības veselību.  
 

No aptaujātajiem 9 studentiem, 4 studenti jau strādāja kādā no sabiedrības veselības 
jomām, viena studenta darbs daļēji ir saistīts ar sabiedrības veselību, 1 students strādā darbu, 
kas nav saistīts ar sabiedrības veselību, savukārt 4 studenti uz doto brīdi nestrādā.  
 

8. Studiju programmas rekomendēšana citiem interesentiem? 
 

Studentiem aptaujā tika jautāts, vai viņi rekomendētu šo studiju programmu citiem 
interesentiem. 7 studenti atbildēja apstiprinoši, ka studiju programmu ieteiktu citiem, 
savukārt 2 studentiem bija grūti atbildēt uz šo jautājumu. Neviens students neatbildēja, ka 
studiju programmu citiem nerekomendētu.    

 
6.3. Absolventu aptaujas un to rezultāti 
 
 2008./2009.akadēmiskā gada pavasara semestra beigas tika veikta šā mācību gada 
absolventu aptauja. Aptaujā tika noskaidrota absolventu apmierinātība ar augstskolas un 
studiju programmas izvēli, tās kvalitātes novērtējums, kā arī daudzi citi ar studiju programmu 
un tās organizāciju saistīti aspekti. Kopumā aptaujā piedalījās visi vienpadsmit 2008./2009. 
akadēmiskā gada absolventi. Aptaujas anketu sk. 4.pielikumā.  
 Iegūtie rezultāti liecina, ka kopumā Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās 
maģistra studiju programmas studenti ir apmierināti gan ar augstskolas, gan studiju 
programmas izvēli un studiju kvalitāti.   
 4 studenti atzīmēja, ka ir pilnībā apmierināti ar augstskolas izvēli, 7 studenti – vairāk 
apmierināti nekā neapmierināti.  
 Ar studiju programmas izvēli pilnībā apmierināti ir 2 studenti, bet vairāk apmierināti – 
9 studenti.    

Veicot studiju kvalitātes novērtējumu, 1 students to vērtēja kā ļoti labu, 8 studenti kā 
labu, bet 2 studenti kā vidēju.   

Aptaujātie absolventi norādīja, ka ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar studiju 
programmā pasniegtām lekcijām, vieslekcijām, semināriem, praktiskām nodarbībām un 
konsultācijām. Studentus apmierina vai drīzāk apmierina arī studiju laikā notiekošais 
pētniecības darbs, referāti, esejas projekti, patstāvīgais darbs. 
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Lekciju un nodarbību plānojumu kā ļoti labu novērtēja 3 studenti, kā labu 7 studenti, 
bet vidēju – 1 students. Lielākā daļa studentu ir apmierināti arī ar studiju laikā saņemto 
informāciju par lekciju un nodarbību norises vietām (sk. 1.attēlu).     

 

1.attēls 

 
 
Lekcijas studenti lielākoties atzīmēja kā vērtīgas (atzīmēts 8 reizes) un interesantas 

(atzīmēts 7 reizes), intelektuāli stimulējošas (atzīmēts 7 reizes), pārāk teorētiskas (atzīmēts 6 
reizes).  

Aptaujā absolventi pozitīvi novērtēja sadarbību ar pasniedzējiem, kā arī attieksmi, 
kādu ir saņēmuši no pasniedzējiem studiju laikā (sk.2.attēlu).  

 

2.attēls 

  
 

Absolventi norādīja, ka no pasniedzēju puses ir saņēmuši arī iedrošinošu un 
atbalstošu attieksmi, objektīvu zināšanu novērtējumu, regulāras konsultācijas.  

Ar telpām, kurās noritēja mācības, apmierināti bija 4 absolventi, drīzāk apmierināti – 
6, drīzāk neapmierināti – 1 students.   

3 absolventi norādīja, ka ir apmierināti ar izdales materiāliem, kurus saņēmuši studiju 
laikā, 4 absolventi atzīmēja, ka ir drīzāk apmierināti, savukārt drīzāk neapmierināti un 
neapmierināti kopā bija 4 studenti. Lai uzlabotu izdales materiālu kvalitāti, absolventi ieteica 
izmantot e-apmācību un nepieciešamos izdales materiālus ievietot attiecīgās interneta 
vietnēs.   
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Visi 11 aptaujātie absolventi aptaujas veikšanas brīdī jau bija nodarbināti algotā 
darbā. 6 no viņiem darbs bija pilnībā saistīts ar izvēlēto studiju jomu – sabiedrības veselību. 
Tikai 1 respondents strādāja ar sabiedrības veselību nesaistītā amatā.  
 

Absolventi minēja sekojošus ieteikumus un priekšlikumus turpmākai studiju 
programmas pilnveidošanai:  

 
 Studiju priekšmetu „Statistika II” plānot 2.mācību gadā, lai atvieglotu maģistra 

darba rakstīšanu. 
 Vēl vairāk paplašināt studiju priekšmetus „Epidemioloģija II” un „Statistika II”. 
 Nodarbības un lekcijas sākt vēlāk pēcpusdienā, piemēram, 17.30.  
 Paplašināt izvēles studiju priekšmetu skaitu. Absolventi norāda, ka labprāt 

klausītos tādus studiju priekšmetus, kā: veselības aprūpes politika, veselības 
aprūpes ekonomika, starptautiskā sabiedrības veselība, sabiedrības veselības 
programmu novērtēšana.  

 Vairāki absolventi norādīja, ka mācību procesā viņi vēl vairāk vēlētos teorijas un 
prakses sasaisti.   

 Ieviest e-apmācības sistēmu, kas atvieglotu izdales materiālu saņemšanu.  
 
6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
  
 Fakultātes domē darbojas divi RSU Studējošo pašpārvaldes apstiprinātie studējošo 
pārstāvji. Tādejādi tiek nodrošināta patstāvīga studējošo klātbūtne un viņu interešu 
aizstāvība, sagatavojot un apstiprinot fakultātes un tai piesaistīto RSU struktūrvienību 
darbības un attīstības prioritātes; izskatot un saskaņojot studiju programmu projektus pirms 
to apstiprināšanas ārējos normatīvajos aktos un RSU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
 

7. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 
 
7.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti 23 pasniedzēji, t.sk. 6 profesori un asociētie 

profesori, 5 docenti, 6 lektori un 6 stundu pasniedzēji. Vairāki pasniedzēji turpina studijas 
doktorantūrā.      
 
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai.  

 
Studiju programmas realizācijās iesaistītie pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu 

sabiedrības veselības dažādās apakšnozarēs. Kā nozīmīgākās sabiedrības veselībā raksturīgās 
zinātniskās jomas, kurās strādā programmas docētāji un tiek iesaistīti arī studenti, jāatzīmē 
sekojošas: 

 
 pētījumi par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības paradumiem (piemēram, 

Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības paradumu 
pētījums pusaudžiem, Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojums u.c.); 

 pētījumi par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju 
apmierinātību ar to; 
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 pētījumi par dažādām aktuālām sabiedrības veselības tēmām: pusaudžu sāpju 
ietekmējošās determinantes; cukura diabēta pacientu mirstības riska faktori; 
iedzimto anomāliju izplatība un riska faktori; HIV/AIDS izplatība dažādās 
populācijas grupās un tās ietekmējošie faktori; ar veselību saistītās dzīves 
kvalitātes pētījumi; traumatisma profilakse: 

 pētījumi par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību. 
 

Studiju programmas realizācijā pieaicinātie pasniedzēji ir augstas kvalifikācijas 
sabiedrības veselības dažādās jomās strādājoši speciālisti ar iepriekšēju pedagoģisku pieredzi.  

 
Sabiedrības veselības fakultātes Dome atbilstīgi Nolikumam par akadēmiskā personāla 

ievēlēšanas kārtību RSU novērtē attiecīgā amata pretendentu zinātnisko un pedagoģisko 
kvalifikāciju, kā arī ievēl lektorus, asistentus, pētniekus un vadošos pētniekus. Pasniedzēju 
profesionālā un akadēmiskā kvalifikācija tiek izvērtēta pēc publikāciju skaita un iepriekšējās 
darba pieredzes akadēmiskā jomā. Pārējā akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka 
RSU Nolikums par akadēmiskā personāla ievēlēšanu. 
 
7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 

Sabiedrības veselības fakultātes profilējošajā Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 
katedrā 2008./2009.akadēmiskā gadā štatā strādāja: 1 profesors, 1 asociētais profesors, 2 
docenti un 5 lektori.  
 
Docētāji savu kvalifikāciju paaugstina: 
 

1. Piedaloties vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs, semināros 
un kongresos:  

 
Profesors Ģirts Briģis: 
RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2009.gada 2. un 3. martā. 
Starptautiska konference „Reducing inequalities in health and health care: opportunities and 
barriers” (Lietuva), no 2008.gada 22. līdz 23. oktobrim 
Konference “Pasaules Veselības organizācijai – 60” 2008.gada 9.oktobrī. 
Latvijas valsts Sabiedrības veselības aģentūras konference “Sabiedrības veselība Latvijā” 
2008.gada 28.novembrī.   
 
Asociētā profesore Anita Villeruša:  
2008. g. 6-8 Novembris – 16-tā Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas konferencē 
Lisabonā, Portugāle; Tēzes: A.Villerusa, L.Laguna, I Zile, Prevalence of congenital 
anomalies in Latvia in 2000- 2005. Abstract. 15th European Public Health Conference, 
European Journal of Public Health, Vol. 18, Suppl. 1, 2008: 139. 
Uzstāšanās SVA, LĀB organizētajā Latvijas 90 gadiem veltīta konferencē “Sabiedrības 
veselība Latvijā” par tēmu Traumatisms un tā profilakse, 2008.gada 28. novembris, Rīga 
Piedalīšanās Starptautiska konferencē „Reducing inequalities in health and health care: 
opportunities and barriers” (Lietuva), no 2008.gada 22. līdz 23. oktobrim 
Piedalīšanās ar stenda referātiem RSU ikgadējā zinātniskā konferencē 
Līdzautors 3 Tēzēs: par iedzimtām anomālijām; Pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumiem 
un Bērnu subjektīvo veselības vērtējumu.  
Uzstāšanās Veselības ministrijas organizētajā seminārā par mājokļu drošību ar ziņojumu par 
profilakses iespējām bērnu traumu mazināšanai mājās. 28. janvāris 2009. 
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Docente Ieva Strēle:  
RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2009.gada 2. un 3. martā. 
Latvijas valsts Sabiedrības veselības aģentūras konference “Sabiedrības veselība Latvijā” 
2008.gada 28.novembrī.   
44.gadskārtējā Eiropas Diabēta pētniecības asociācijas (EASD) konference Romā (Itālija) no 
2008.gada 8.līdz 11.septembrim. 
16.Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas (EUPHA) konference Lisabonā (Portugāle) no 
2008.gada 6.līdz 8.novembrim.   
 
Lektore Anda Karnīte: 
RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2009.gada 2. un 3. martā. 
Latvijas valsts Sabiedrības veselības aģentūras konference “Sabiedrības veselība Latvijā” 
2008.gada 28.novembrī.   
 
Lektore Inese Stars:  
RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 2009.gada 2. un 3. martā. 
Starptautiska konference „Reducing inequalities in health and health care: opportunities and 
barriers” (Lietuva), no 2008.gada 22. līdz 23. oktobrim 
Latvijas valsts Sabiedrības veselības aģentūras konference “Sabiedrības veselība Latvijā” 
2008.gada 28.novembrī.   
 
Lektore Lilita Bražinska 
Latvijas valsts Sabiedrības veselības aģentūras konference “Sabiedrības veselība Latvijā” 
2008.gada 28.novembrī.  
12.starptautiskā vadības konference „Praktiskā inovācija – no idejas līdz rezultātam” 
2008.gada 26.novembrī.  
 

2. Līdzdarbojoties projektos un pētījumos: 
 
Asociētā profesore Anita Villeruša  
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”  
Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības aģentūra (Public Health Executive Agency, PHEA) 
Kopienas aktivitāšu programmas pētniecisks projekts sabiedrības veselības jomā „Ten D by 
Night”, ceļu satiksmes negadījumu mazināšanai jauniešiem alkohola un narkotiku reibumā.  
PVO starptautisks pētījums „Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums” (HBSC), 
pētnieks darba grupā. 
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (FINBALT), pētnieks darba 
grupā.  
 
Docente Ieva Strēle:  
Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības aģentūra (Public Health Executive Agency PHEA) 
Kopienas aktivitāšu programmas pētniecisks projekts sabiedrības veselības jomā „Ten D by 
Night”. 
 
Lektore Inese Stars 
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Dzīves kvalitātes metodoloģijas izstrāde bērniem ar hroniskām saslimšanām Latvijā. (IZM 
projekta “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” ietvaros).  
Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības aģentūra (Public Health Executive Agency PHEA) 
Kopienas aktivitāšu programmas pētniecisks projekts sabiedrības veselības jomā „Ten D by 
Night”. 
 
Savu kvalifikāciju pasniedzēji paaugstina, arī apmeklējot dažādus apmācības seminārus, 
piemēram, semināru „Pārmaiņu vadība”, RSU, 2008. gada 3.-4. aprīlis; apmācības semināru 
par uz rezultātiem orientētu izglītības procesu, RSU, 2008.g. 7.oktobris; apmācības kursu  
„Studentu pētniecisko darbu vadīšana augstākās izglītības iestādēs- Ziemeļvalstu, Baltijas 
valstu un Ziemeļkrievijas perspektīva”, Gēteborga, 2008. gada 9.- 10. janvāris, seminārus par 
Boloņas procesa realizāciju Latvijas augstskolās, semināru par sabiedrības veselībā 
nepieciešamām kompetencēm (European Public Health Core Competencies), Lisabona, 5-6. 
novembris, 2008. u.c. 
 

Ar detalizētu akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbu un tematiku, tai 
skaitā publikācijām, var iepazīties docētāju atskaitēs (veidlapa “Docētāja atskaite par mācību 
gadu”), kuras tiek aizpildītas katru gadu un atrodas RSU Zinātnes daļā (Rīga, Dzirciema iela 
16.), 
 

8. Finansēšanas avoti un infrastruktūru nodrošinājums 
 
 Studijas RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un fizisko un juridisko 
personu līdzekļiem. RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
mācību process noris RSU struktūrvienībās Rīgā, Dzirciema ielā 16 un citās RSU 
struktūrvienībās.  

Rīgas Stradiņa Universitāte nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziņā.  
 
Telpas un telpu iekārtojums 

 
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem, video 

projektoriem un labas kvalitātes tāfelēm. Telpas un to aprīkojums ir piemērots mācību 
norises procesam un vajadzībām.   
 
Bibliotēkas resursi 

 
RSU bibliotēka ir akreditēta, un tai piešķirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. RSU 

bibliotēkas mērķis ir palīdzēt Rīgas Stradiņa universitātei realizēt kvalitatīvu un 
konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo izglītību, pētnieciskā darba iespējas medicīnā, 
veselības un sociālo zinātņu jomās, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas pakalpojumus, 
informācijas avotu fondus, ieviešot visjaunākās informācijas tehnoloģijas.  

Bibliotēka piedāvā sekojošus resursus: 1) resursu katalogus Internetā; 2) studiju 
priekšmetu nodrošinājuma katalogu; 3) RSU akadēmiskā personāla publikācijas; 4) jaunākās 
grāmatas; 5) periodiskos izdevumus; 6) rakstu arhīvu; 7) CD un DVD; 8) kartotēkas.  

Bibliotēkas piedāvātie resursi internetā (datubāzes un katalogi): 1) Latvijas 
kopkatalogi (8 nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs. Augstskolu un speciālo 
bibliotēku kopkatalogs. Kurzemes virtuālais kopkatalogs.); 2) abonētās tiešsaistes datubāzes 
(piemēram, Letonika, LURSOFT, NAIS, Nozare.lv, EBSCO datubāze, SAGE Publications 
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datubāze, Cambridge Journals Online (CJO) datubāze, Science Direct, Springerlink, OVID, 
PubMed); 3) PVO Depozitārija bibliotēka; 4) E-grāmatu un E-žurnālu datubāzes; 5) 
periodiskos izdevumus Internetā; 6) vārdnīcas; 7) ārvalstu medicīnas asociācijas; 8) 
pieejamība citām bibliotēkām.  

Bibliotēkā par dažādām sabiedrības veselības tēmām ir vairāki simti grāmatu 
nosaukumi, tiek abonēti starptautiski atzīti sabiedrības veselības un epidemioloģijas žurnāli, 
piemēram, “International journal of epidemiology”, “European journal of Public Health” 
u.c.  

RSU bibliotēkā studējošiem ir pieejami visas aktuālākās publikācijas un dokumenti, 
kuru izdevējs ir Pasaules Veselības organizācija. 

Bibliotēkā Sabiedrības veselības fakultātes studentu vajadzībām ir sagatavots studiju 
priekšmetu programmām atbilstošs literatūras katalogs, pēc kura studenti var atlasīt 
ieteicamās un papildus literatūras avotus.  

Regulāri sekot līdzi jaunumiem, kurus piedāvā RSU bibliotēka, ir iespējams, 
izmantojot bibliotēkas sniegto un regulāri atjaunot informāciju RSU mājas lapā.  

Informāciju tehnoloģijas 

    Lai studentiem tiktu nodrošināts mūsdienīgs studiju process, Rīgas Stradiņa 
universitāte studentu apmācības vajadzībām piedāvā 3 datorklases. Datori ir aprīkoti ar 
standarta programmām, kā arī ar statistiskām datu apstrādes programmām SPSS for 
Windows un EPI-INFO, lai sagatavotu studentus atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. 
Studentu darba vietas ir izveidotas atbilstoši darba aizsardzības un ergonomiskajām 
prasībām. 

Studentiem ir pieejama arī patstāvīgo darbu datorklasi, kurā iespējams sagatavot un 
izdrukāt mājas darbus, kopsavilkumus, referātus, kursa darbus un citus ar studiju procesu 
saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu 
iespēju studentiem un docētājiem iegūt darba nepieciešamo papildus informāciju. 

 
9. Ārējie sakari 

 
Sabiedrības veselības fakultāte ir Eiropas reģiona Sabiedrības veselības skolas 

asociācijas (ASPHER) pilntiesīgs biedrs. ASPHER ir galvenais neatkarīgais organizators 
Eiropā, kuras darbības mērķis ir stiprināt sabiedrības veselības praksi un pētniecību. 
ASPHER ir dibināta 1966.gadā un uz pašreizējo brīdi tajā darbojas vairāk par 70 
institucionālajiem dalībniekiem, kas pārstāv dažādas ES dalībvalstis. ASPHER aktīvi strādā 
pie sabiedrības veselības galveno kompetenču izstrādes (European Public Health Core 
Competencies). Šo kompetenču izstrādes mērķi ir: veicināt labāku un vienotāku izpratni par 
sabiedrības veselību un sabiedrības veselības speciālista darbību un funkcijām; sekmēt 
komunikāciju, dialogu starp mācību spēkiem un darba devējiem; uzlabot studiju programmu 
kvalitāti, paaugstināt studiju programmu atbilstību darba tirgus prasībām; sekot līdzi 
jaunākām vajadzībām sabiedrības veselībā un savlaicīgi ieviest tās apmācības studiju 
programmās.  Līdzdalība ASPHER nodrošina regulāru savstarpēju informācija apmaiņu un 
pastāvīgu sadarbību starp ES valstu sabiedrības veselības skolām.  

Studiju programmas īstenošanā Sabiedrības veselības fakultātei ir izveidojusies 
sadarbība ar studiju programmām Kauņas medicīnas universitātē, Debrecenas universitātē 
(Ungārijā), Kopenhāgenas universitātē, Karolinskas institūtā (Zviedrija). Kā apliecinājums 
labai sadarbībai ar Debrecenas universitāti ir RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 
katedras vadošo profesoru – prof. Ģirta Briģa un asoc.prof. Anitas Villerušas – pieredzes 
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apmaiņas vizīte Debrecenas universitātē Erasmus programmas ietvaros, kuras laikā tika 
apmeklēta Debrecenas Universitātes Sabiedrības veselības fakultāte, Sabiedrības veselības 
skola un tās katedras. Viens no specifiskajiem mērķiem bija iepazīšanās ar studiju 
programmām, to salīdzināšana iespējamai studentu apmaiņas uzsākšanai. Tas veiktas 
diskusijas ar programmu vadītājiem un tās īstenošanās iesaistītiem docētājiem. Pieredzes 
apmaiņas vizītes rezultāti ļauj iegūto pieredzi izmanot RSU studiju programmu 
pilnveidošanā, jaunu apmācības metožu izmantošanā. Tika gūtas ierosmes jauniem 
pētniecības virzieniem un sabiedrības veselības prakses programmu veidošanai. Tāpat šī 
vizīte varētu veicināt studentu un pasniedzēju apmaiņu starp augstskolām. 

 
Starptautiskās sadarbības veicināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:  
 

 Izmantot Nordplus projekta piedāvātās iespējas, kura mērķis ir veicināt Ziemeļvalstu 
un Baltijas sadarbību izglītībā, konkrēti augstākās izglītības apakšnozarē – studentu 
mobilitātes veicināšana,  

 Turpināt sadarbību ar Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociāciju (ASPHER) 
maģistrantūras programmas starptautiskai akreditācijai un studentu apmaiņas 
veicināšanai.  

 Veicināt sadarbību ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām jaunu sadarbības 
formu meklēšanai.  

 
 
 
 
 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes dekāne      A. Villeruša 

 
 
 
 

2009.gada 23.septembris  
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1.pielikums  
 

2008./2009. akadēmiskā gada SVF maģistra studiju programmas II studiju gada 
studentu maģistra darbu tēmas un to zinātniskie vadītāji 

 
 

 Maģistra darba autors Maģistra darba tēmas nosaukums Darba zinātniskais 
vadītājs 

1.  Ilze Viņķele  Alkohola televīzijas reklāmu uzraudzība 
Latvijā  

- 

2. Marina Klimantoviča Funkcionālās neatkarības līmeni 
ietekmējošo faktoru analīze pacientiem 
pēc muguras smadzeņu bojājuma 

Asoc. prof. Anita 
Villeruša  

3. Nikola Tilgale  Skolas uztura politikas un vides ietekme 
uz skolēna uztura paradumiem 

Doc. Ieva Strēle 

4.  Zanda Auziņa Jaundzimušo veselības rādītāju saistība 
ar mātes dzīvesvietu Latvijas pilsētās un 
lauku rajonos laika periodā no 2002. 
līdz 2007. gadam 

Doc. Ieva Strēle 

5. Una Kojalo  Kolorektālā vēža dzīvildzi ietekmējošie 
faktori Latvijā 1983.-2002.gados 

Prof. Ģirts Briģis 

6. Sandra Pērkone  Grūtniecības iznākuma novērtējums 
mātēm ar psihoaktīvo vielu lietošanas 
anamnēzi Latvijā 

Asoc. prof. Anita 
Villeruša  

7. Kristīne Ignate  HIV infekcijas dzīvildzes rādītāju 
ietekmējošie faktori Latvijā 1995.-
2008.gadam 

Prof. Ģirts Briģis 

8. Larisa Savrasova Ar BCG vakcinācijas izraisīto 
komplikāciju gadījumiem saistīti faktori 
zīdaiņiem Latvijā 2005.-2007.gados 

Prof. Ģirts Briģis 

9. Liene Borherte  Vīrusa hepatīta A incidence un ar to 
saistītie faktori Latvijas populācijā laika 
posmā no 2000.gada līdz 2008.gadam 

Prof. Ģirts Briģis 

10. Inta Leite  Tuberkulozes saslimstības dinamika 
saistībā ar tās riska faktoriem Latvijā 
laikā no 1997.līdz 2008.gadam 

Doc. Evija Livčāne 

11. Vineta Vēja  Perinatālā mirstība salīdzinājumā pie 
vienaugļu un daudzaugļu grūtniecībām 
un tās ietekmējošie medicīniskie faktori 
laika periodā no 2000.līdz 2007.gadam 

Asoc. prof. Anita 
Villeruša  
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2.pielikums 

 
Darba devēju vērtējums par RSU Sabiedrības veselības fakultātes bakalaura un 

maģistra studiju programmas absolventiem 
 
 

1. Cik RSU Sabiedrības veselības fakultātes absolventu ir strādājuši vai joprojām strādā 
pie Jums?  

 
 
 

 
2. Kā Jūs vērtētu absolventu teorētisko sagatavotību darbam, darba pienākumu 

veikšanai? 
 

 
 

 
3. Kā Jūs vērtētu absolventu praktisko sagatavotību un praktiskās iemaņas darba 

sekmīgai izpildei? 
 

 
 

 
4. Kā Jūs raksturotu citas ar darba veikšanu saistītas kvalitātes absolventiem, piemēram, 

iniciatīvu, inovatīvu domāšanu; patstāvību, spēju risināt problēmas u.tml.?  
 
 
 

 
5. Vai ir jūtama atšķirība starp bakalaura studiju programmas un maģistra studiju 

programmas absolventu darba kvalitāti? (vai studijas maģistra studiju programmā ir 
izmainījušas darbinieka darba kvalitāti, zināšanas, prasmes, analītiskās spējas u.tml.)  

 
 
 
 

6. Vai, Jūsuprāt, šādi speciālisti – sabiedrības veselības speciālisti - ir nepieciešami 
Latvijas darba tirgum?   
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3.pielikums 
 

RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
studentu aptaujas anketa 

 
 
Cienījamais student, 
 
Šīs aptaujas mērķis ir iegūt Jūsu vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes maģistra studiju programmas organizāciju, studiju procesa gaitu, kā arī 
izpildījuma kvalitāti un sniegto zināšanu praktisko noderību. 

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju 
programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā.  

Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem, sniedzot savu viedokli un vērtējumus!  
 
1.Kādi motīvi noteica Jūsu izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra 
studiju programmā (var izvēlēties vairākus atbilžu variantus)?  

 
1. Redzesloka paplašināšana kopumā, jaunu zināšanu iegūšana   

2. Padziļināta zinātniskā interese par sabiedrības veselību un epidemioloģiju 

3. Vēlme attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru  

4. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā prestiža lieta 

5. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā nepieciešamība  

6. Cits variants ........................................................................................................ 

..................................................................................................................... 

 
2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 

 
1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
 

3. Vai Jūs apmierina studiju procesa organizācija kopumā?  
 

1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 
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4. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši patīk?   
 
 

 

 

 
5. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši nepatīk / 
traucē?  
 
 

 

 

 
6. Jūsu komentāri un ieteikumi Sabiedrības veselības maģistra studiju programmas 
pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai...   

 
 

 

 

 
 
7. Vai Jūsu pašreizējais ieņemamais amats un veicamie darba pienākumi ir saistīti ar 
sabiedrības veselību? 
 

1. Jā 
2. Daļēji 
3. Nē 
4. Nestrādāju vispār  

 
 
8. Vai Jūs rekomendētu saviem draugiem un citiem interesentiem studēt Sabiedrības 
veselības maģistra studiju programmā? 

 
1. Jā 
2. Nē  
3. Grūti pateikt  

 

Paldies! 
 

Un veiksmi tālākās studijās Sabiedrības veselības fakultātē!  
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4.pielikums 

Cienījamais student! 

 
Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par apgūstamo studiju programmu. Iegūtā 

informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju programmas 
turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā. 
Atbildot uz jautājumiem, no dotajām atbildēm izvēlieties to, kas sakrīt ar Jūsu viedokli un 
atzīmējiet to. 
Anketa ir anonīma, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 
 

1. Vai Jūs esat apmierināta/-s ar savu augstskolas un studiju programmas izvēli? 
 Pilnībā  

apmierināts 
Vairāk 
apmierināts nekā 
neapmierināts  

Vairāk 
neapmierināts 
nekā apmierināts 

Pilnībā 
neapmierināts 

Augstskolas izvēle     
Studiju programmas 
izvēle 

    

 
 

2. Kā Jūs vērtējat vispārējo studiju kvalitāti savā izvēlētajā studiju programmā? 
1) Ļoti laba 2) Laba 3) Vidēja 4) Slikta 5) Ļoti 

slikta 
 
 

3. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir tādi studiju priekšmeti, kuru 
pasniegšanas līmenis Jūs neapmierina? Ja ir, tad uzrakstiet, kuri priekšmeti tie ir 
visā studiju periodā. 
1)  Jā, ir  Kuri 

_______________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

2) Nē, nav 
3) Grūti pateikt 

 
4. Kā Jūs vērtējat lekciju un nodarbību plānojumu? 

1) Ļoti 
labs 

2) Labs 3) Vidējs 4) Slikts 5) Ļoti 
slikts 

 
 

5. Kādi ir Jūsu iebildumi un /vai priekšlikumi tā pilnveidošanā? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 

6. Novērtējiet katru tabulā minēto studiju programmas apguvē izmantoto mācību 
formu!  

  Apmierina Drīzāk 
apmierina 
nekā 
neapmierina 

Drīzāk 
neapmierina 
nekā 
apmierina 

Neapmierina Tādu 
nav 

1. Lekcijas      
2. Vieslekcijas      
3. Semināri      
4. Konsultācijas      
5. Darbs mazās grupās      
6. Projekti      
7. Klīnisko gadījumu 

analīze 
     

8. Praktiskās nodarbības      
9. Kontroldarbi      
10. Kolokviji      
11. Ieskaites      
12. Patstāvīgais darbs ar 

literatūru 
     

13. Praktisko iemaņu apguve 
darbā ar pacientu 

     

14. Pētniecības darbs      
15. Referāti/Esejas       
16. Kopsavilkumu rakstīšana      
17. Slimības vēstures 

rakstīšana 
     

18. Kursa darbi      
19. Prakse specialitātē      

 
 

7. Novērtējiet katru no izteiktajiem apgalvojumiem par pasniedzēju darbu!  

  Vienmēr Bieži Dažreiz Reti Nekad 
1. Pasniedzēji rosina studējošos izteikt un 

pamatot savu viedokli, diskutēt 
     

2. Pasniedzēji labvēlīgi izturas pret jebkuru 
pietiekami argumentētu viedokli 

     

3. Pasniedzēji iedrošina un atbalsta studējošos 
 

     

4. Pasniedzēji organizē un sniedz konsultācijas 
 

     

5. Pasniedzēji objektīvi novērtē studējošo 
zināšanas 

     

 
 
 

8. Vai Jūs apmierina studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāli 
tehniskais nodrošinājums?  

  Apmierina Drīzāk 
apmierina 
nekā 

Drīzāk 
neapmierina 
nekā 

Neapmierina Tādu 
nav 
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neapmierina apmierina 
1. Nodrošinājums ar datoriem      
2. Interneta pieejamība      
3. Palīglīdzekļu 

nodrošinājums auditorijās 
un semināru telpās 
(kodoskopi, tāfeles) 

     

4. Nodrošinājums ar 
demonstrācijas materiāliem 
(mulāžas, instrumenti, u.c.) 

     

5. Nodrošinājums ar telpām      
6. Nodrošinājums ar izdales 

materiāliem 
     

7. Nodrošinājums ar mācību 
materiāliem (grāmatas, 
Interneta resursi) 

     

8. Informācijas pieejamība par 
lekciju un nodarbību 
norises vietām 

     

 
 

9. Kuri no dotajiem apzīmējumiem Jūsuprāt kopumā vislabāk apraksta mācības 
Jūsu izvēlētajā studiju programmā (izvēlies 3 piemērotākos apzīmējumus)? 

1. Interesantas 5. Garlaicīgas 
2. Aizraujošas 6. Nogurdinošas 
3.  Vērtīgas 7. Pārāk teorētiskas, pietrūkst praktisko aspektu 
4. Intelektuāli stimulējošas 8. Pārāk praktiskas, pietrūkst teorētisko priekšmetu 
Cits apzīmējums:...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

10. Lūdzu, uzrakstiet savus priekšlikumus  studiju kvalitātes uzlabošanai! 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 

11. Vai Jūs apvienojat studijas ar darbu? 
1) Jā  (lūdzu, pārejiet uz 12. jautājumu) 
2) Nē (lūdzu, pārejiet uz 13. jautājumu) 

 
 

12. Vai Jūsu darbs ir saistīts ar Jūsu studiju jomu? 
1) Jā, pilnībā 2) Drīzāk jā, 

nekā nē 
3) Drīzāk nē, 

nekā jā 
4) Nē 5) Grūti 

pateikt 
 

 
Tagad, lūdzu, sniedziet dažas ziņas par sevi! 

 25



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

 26

 
13. Kādu studiju programmu Jūs apgūstat / esat apguvusi/-is? 

___________________________________________________________________________ 
 

14. Dzimums: 
1) Sieviete      2) Vīrietis 

 
 

15. Vai Jūs studējat 
1. Par budžeta līdzekļiem 2. Par fiziskas vai juridiskas personas 

līdzekļiem 
 Maksāju pats/-ti 

 
 Ņemu kredītu 

 
 
 

16. Anketas aizpildīšanas datums   (dd.mm.gggg.) 
…………………………………………………………………………… 

 
Paldies par atsaucību! 
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 SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
 RSU Dekānu padomes  Rīgas Stradiņa universitātes Senāta 

2008. gada „06.”oktobra sēdē 2008.gada „21.”oktobra sēdē  Protokols Nr.7 Protokols Nr. 1-2/21.10.08 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
„SABIEDRĪBAS VESELĪBA” 

 
 
 
 
 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga, 2008.gads 
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SATURA RĀDĪTĀJS 

 
 
1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi  3.lpp. 
2. Studiju programmas organizācija  3.lpp. 
3. Vērtēšanas sistēma  4.lpp. 
4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 5.lpp. 
5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums  7.lpp. 
6. Studējošo raksturojums  7.lpp. 
   6.1. studējošo skaits programmā, 1.studiju gadā imatrikulēto skaits, absolventu 
skaits 7.lpp. 

   6.2. Studējošo aptaujas un to analīze 7.lpp. 
   6.3. Absolventu aptaujas un to analīze 8.lpp. 
   6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 9.lpp. 
7. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums  9.lpp. 
    7.1. Akadēmiskā personāla skaits 9.lpp. 
    7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai   9.lpp. 

    7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika 10.lpp. 

8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 12.lpp. 
9. Ārējie sakari 14.lpp. 
  
  
 
 
Pielikumi 
  

  

1. pielikums 2007./2008. akadēmiskā gada SVF maģistra studiju programmas 
II studiju gada studentu maģistra darbu tēmas un to zinātniskie 
vadītāji. 

 

2. pielikums RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju 
programmas studentu aptaujas anketa 
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
Studiju programmas mērķi:  
 

1. Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu sabiedrības veselības zinātņu 
jomās ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām un spēju veiksmīgi darboties 
sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā, novērtēt dinamiskās 
izmaiņas, saskaņot starpsektoru sadarbību un veidot uz dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu virzītu veselības aprūpes sistēmu. 

2. Sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās disciplīnas attīstību Latvijā, 
veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības veselības speciālistu.  

 
Studiju programmas uzdevumi:  
 

1. Sniegt topošiem maģistrantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās 
zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā. 

2. Nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā, 
dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. 

3. Sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 
prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā. 

4. Īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un Pasaules sabiedrības 
veselības nozares attīstības tendencēm. 

5. Palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 
projektu izstrādē un īstenošanā. 

6. Sekmēt maģistra studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 
konkurētspēju gan Latvijas, gan arī Eiropas darba tirgū.  

 
2. Studiju programmas organizācija 

 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programma 

„Sabiedrības veselība” ir pilna laika klātienes studiju programma. Tās realizācija notiek 4 
semestros jeb 2 akadēmiskajos gados. Studiju programmu veido obligātās un obligātās 
izvēles studiju priekšmeti un maģistra darbs. 

Maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir veidota saskaņā ar LR Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, jo tā 
paredz:  

1. Padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu un attīstīšanu 
sabiedrības veselības zinātnē. 

2. Studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 

Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 kredītpunktus 
sastāda maģistra darbs.  

1. tabula 
Studiju gads Apgūstamie studiju priekšmeti, to jomas 

I studiju gads  A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti, kuru mērķis ir teorētisko 
un praktisko zināšanu sniegšana pētniecībai sabiedrības veselības nozarē: 
sabiedrības veselības teorija; epidemioloģija II; pētniecības metodoloģija; 
kvalitatīvās pētniecības metodes; statistika II.  
 B ( obligātās izvēles) kategorijas studiju epidemioloģija I, statistika I, 

veselības pedagoģija 
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II studiju gads   A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti: Veselības aprūpes 
menedžments; Veselības veicināšanas politika un prakse. 
 B (obligātās izvēles) kategorijas studiju priekšmeti, kuri ir paredzēti 

padziļinātu zināšanu iegūšanai dažādās sabiedrības veselības jomās: 
profesionālajā ētikā, veselības aprūpes tiesībās, vides veselībā, 
komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās, psihosociālās problēmas darba 
vietā; ārkārtas epidemioloģisko situāciju uzraudzībā u.c.  
 Tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs. Maģistra darbs ir 

pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē vai kādā no tās 
apakšnozarēm, kurā topošais maģistrants parāda savas spējas zinātniskajā 
pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus secinājumus.  

 
Visa studiju programmas norise ir organizēta atbilstoši padziļinātu un specifisku zināšanu 

apguves vajadzībām sabiedrības veselības zinātnē un praksē.  
 

3. Vērtēšanas sistēma 
 

Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām”.  

Vērtējot studiju programmas studentu sasniegumus, tiek ievēroti sekojoši principi: 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība, t.i., studentiem, uzsākot studiju 

priekšmeta apguvi, ir pieejama informācija par to prasību kopumu, kas ir 
nepieciešams pozitīvai izglītības sasniegumu novērtēšanai;  

2. Vērtējuma obligātuma princips – Studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu par programmas satura apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala 
pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., 
vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles);  

 
Studiju vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 

ballu sistēmā (sk. 2. tabulu). Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  
 

2.tabula 
 

Eksāmena un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas 10 ballu skala  
 

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) 

Negatīvs vērtējums 2 (ļoti vāji) 
1 (ļoti, ļoti vāji) 
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Pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas un nosaka studiju priekšmeta 
vadītājs. Eksāmenu prasības apstiprina atbilstošās katedras vadītājs. Galīgajā vērtējumā par 
studiju priekšmeta apguvi var ietvert studenta darba novērtējumu visa studiju priekšmeta 
apguves laikā, piemēram: 

 
 līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās, 
 kontroldarbu rezultāti, 
 patstāvīgo mājas darbu rezultāti,  
 patstāvīgo darbu (grupas un individuālo) aizstāvēšana, 
 ieskaites vai eksāmena vērtējums. 

 
Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: uzdevums, referāts, problēmas izpēte, 

situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta analīze, faktu materiālu apkopojums un 
izvērtējums u.c..  
Students ir sekmīgi apguvis studiju priekšmetu, ja: 
 nodarbību un semināru apmeklētība ir 100%; 
 aktīvi uzstājies semināros; 
 savlaicīgi iesniedzis visus mājas darbus; 
 pārbaudes darbi un gala pārbaudījums vērtēts vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles) 

 
Studiju programmas beigās students raksta maģistra darbu. Tas ir individuāls pētniecisks 

darbs, kurš tiek sagatavots un prezentēts atbilstīgi RSU Nolikumam Par maģistra darba 
izstrādāšanu un aizstāvēšanu.  

 
 

4. Studijas programmas praktiskā īstenošana 
 

Maģistra studiju programma ir paredzēta pilna laika klātienes studentiem, un tiek 
realizēta 2 akadēmiskos gados jeb 4 semestros. Studiju gadu veido divi semestri un ziemas 
un pavasara sesija.  

 

3.tabula
Studiju programmas pamatdaļas 

 

Studiju priekšmeti Apjoms kredītpunktos 

A kategorijas studiju priekšmeti 44 kredītpunkti 
B kategorijas studiju priekšmeti  16 kredītpunkti ( no piedāvātiem 24 KP) 
Maģistra darbs 20 kredītpunkti  
KOPĀ:  80 kredītpunkti 

 
Maģistra studiju programmas Sabiedrības veselībā paredzētās mācību vielas sekmīgai 

apguvei darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  
 

1. Interaktīvas lekcijas, kuru mērķis ir iesaistīt studentus aktīvā mācību vielas apguvē 
un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu identifikācijā, problēmsituāciju 
analīzē un risinājumu piedāvāšanā.  
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 2. Nodarbības un semināri. Semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju priekšmeta 
mācību materiāls, pārrunātas sarežģītākās priekšmeta tēmas un trenētas praktiskās 
iemaņas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas semināros, piemēram, 
pētniecības projekta izveidošanā un prezentācijas prasmju treniņā. Studentiem notiek 
praktiskās nodarbības ar statistiskajām datu apstrādes programmām: SPSS, 
STATISTIKA, EPI-INFO u.c. 
 

 3. Studentu patstāvīgais darbs, kura mērķis ir sagatavot studentu patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības darbībai. Tādēļ maģistra programmas studiju process paredz studenta 
individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, eseju, 
pētniecības projektu sagatavošanu un prezentāciju.  

 
 4. Maģistra darbs, kas ir studiju noslēguma darbs, kura sekmīgs novērtējums apliecina, 

ka maģistrants ir apguvis pētniecības metodoloģiju sabiedrības veselībā, izprot teorijas un 
prakses sasaisti, ir spējīgs īstenot pētniecības darbu, novērtēt tā ticamību un validitāti, 
interpretēt iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus. 

 
2007./2008. akadēmiskajā gadā maģistra darbus aizstāvēja astoņas (8) Sabiedrības 

veselības fakultātes Maģistra studiju programmas II studiju gada studentes (tēmas sk. 
1.pielikumā). Maģistra darba novērtēšanas komisija noslēguma sēdē atzina, ka 7 no 8  RSU 
Sabiedrības veselības fakultātes Maģistra studiju programmas studentēm, kuras 2008. gada  
3. jūnijā aizstāvēja maģistra darbu, to ir veikušas sekmīgi, savukārt, vienas studentes 
izstrādātais maģistra darbs tika atzīts par nesekmīgu un saņēma vērtējumu „vāji” (3 balles).  

 
Maģistra darba novērtēšanas rezultāti: 
 
Vērtējums „izcili” (10 balles) – 2 studentes 
Vērtējums “teicami” ( 9 balles) – 2 studentes  
Vērtējums “ļoti labi” (8 balles) – 1 studente  
Vērtējums “labi” ( 7 balles) – 1 studente  
Vērtējums “gandrīz labi “ (6 balles) – 1 studente  
Vērtējums “vāji” (3 balles) – 1 studente  

 
Pielietoto mācību metožu mērķis ir pilnveidot maģistrantu spēju kritiski analizēt 

sabiedrības veselības situācijas un atklāt problēmas, pieņemt lēmumu problēmu atrisināšanai, 
pielietojot teorētiskās zināšanas, loģiski prognozējot situāciju attīstību nākotnē, attīstīt 
saskarsmes spējas, veicināt līdera un vadītāja prasmes, spēju strādāt individuāli un grupā, 
pielietot zināšanas praksē. 

Izpildot visas studiju programmas prasības un sekmīgi aizstāvot maģistra darbu studentes 
ir tiesīgs iegūt veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē.  

 
Veiktās izmaiņas studiju programmā 2007./2008.akadēmiskajā gadā.  
 

2007./ 2008. akadēmiskajā gadā maģistra studiju programmas sabiedrības veselībā tika 
ieviests jauns obligātās izvēles studiju priekšmets “Komunikācijas un sabiedriskās attiecības” 
(B, 2 KP, II studiju gads rudens semestris, vadītāja – lektore Anda Rožukalne ). 

Studiju programmas optimizācijas nolūkos studiju priekšmeti „Veselības aprūpes 
menedžments” un „Veselības veicināšanas politika un prakse” no kategorijas B- obligātā 
izvēle pārlikti uz kategoriju A- obligātie. Šādas pārmaiņas veiktas pamatojoties uz ASPHER 
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(Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociācijas) ieteikumiem par nepieciešamām 
kompetencēm sabiedrības veselības jomā, kā arī uz Latvijas darba tirgus izpētes. 

Studiju procesa uzlabošanai SVF Dome, pamatojoties uz maģistrantu ieteikumiem un 
docētāju empīriskiem novērojumiem, sadalīja līdz šim realizēto studiju priekšmetus 
„Statistika” un „Epidemioloģija” divās daļās, proti, „Statistika I” un „Statistika II” un 
„Epidemioloģija I” un „Epidemioloģija II”, saglabājot līdz šim esošo KP kopskaitu. Šāds 
sadalījums palīdzēs izlīdzināt atšķirīgās priekšzināšanas, kā arī ļaus vieglāk studējošiem 
uztvert, kādām jābūt kompetencēm, lai sekmīgi sekotu līdzi un apgūtu padziļināta rakstura 
programmu. 

5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums  

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” ir izstrādāta 
atbilstoši Latvijas Republikas kabineta noteikumiem „Noteikumi par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu”. Studiju programmas organizācija un nodrošinājums atbilst izvirzīto 
mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 

6. Studējošo raksturojums 
   
 Par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 
augstāko izglītību (bez vecuma ierobežojuma) sekojošās zinātņu jomās: sabiedrības veselībā; 
veselības un sociālajā aprūpe; ārstniecība, zobārstniecība, farmācija: sociālās un cilvēkrīcības 
zinātnes, informācijas un saskarsmes zinātnes.  
 

6.1. Studējošo skaits programmā, 1. studiju gadā imatrikulēto skaits, absolventu skaits.  
 

2007./2008. studiju gadā maģistra programmā studēja 31 pilna laika studenti, no tiem: 
15 pirmajā studiju gadā un 15 otrajā studiju gadā. 

 Studiju programmu absolvēja 8 studenti.  
 
6.2.Studējošo aptaujas un to rezultāti 
 

2007./2008.akadēmiskā gada beigās tika veikta Sabiedrības veselības fakultātes 
maģistrantūras 1.studiju gada studentu aptauja. Šīs aptaujas mērķis bija iegūt studentu 
vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
organizāciju, studiju procesa gaitu, izpildījuma kvalitāti un sniegto zināšanu praktisko 
noderību. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus 
studiju programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā. 

 
Būtiskākie aptaujas rezultāti:  
 
Motīvi, kas noteica studenta izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes 

maģistrantūras studiju programmā:  
 

• Padziļināta interese par sabiedrības veselību un epidemioloģiju. 
• Vēlme attīstīt akadēmisko karjeru. 
• Maģistra diploma un grāda iegūšana kā prestiža lieta. 

 
Apmierinātība ar studiju programmu kopumā.  
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Aptaujātie studenti atzīmēja, ka ir apmierināti ar studiju programmu kopumā, kā arī ar 
tās organizāciju.   
 
Pozitīvās un negatīvās lietas studiju programmā.  
 

Pozitīvais Trūkumi 
• Zinoši pasniedzēji. 
• Priekšmetu apguves sistēma (bez 

sesijas, moduļa veidā). 
• Epidemioloģija. 
• Laipna attieksme fakultātē. 

 
 

• Zemas prasības iestājeksāmenos – 
studenti ir ar ļoti dažādām 
priekšszināšanām.  

• Viena dzimuma pārstāvniecība 
profesijā. 

• Statistikas kursa apmācība angļu valodā. 

 
Ieņemamā amata saistība ar sabiedrības veselību.  
 
Studenti apliecināja, ka viņu patreiz ieņemamie amati ir saistīti ar sabiedrības veselības jomu.  
 
Komentāri un ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai.  
 

• Statistiku pasniegt 2.studiju gadā, lai būtu vieglāk rakstīt maģistra darbu. 
• Nodarbības epidemioloģijā būtu vēlams 2 x nedēļā. 
• Padziļinātāk mācīt epidemioloģijas kursu, savādāk organizēts epidemioloģijas 

kurss – vairāk pasniedzēja skaidrojumus.  
• Komentārus par eksāmena darbu pēc atzīmes saņemšanas. 

 
6.3. Absolventu aptaujas un to rezultāti 
 

2007./2008.akadēmiskajā gadā tika veiktas padziļinātās intervijas ar akadēmiskās 
maģistra studiju programmas „Sabiedrības veselība” 5 absolventiem. Intervētie absolventi 
ieņem amatus, kas atbilst sabiedrības veselības jomai. Absolventi, vērtējot studiju 
programmu un iegūtās zināšanas, secināja, ka: 
 

 Absolvētā studiju programma ir devusi padziļinātas zināšanas būtiskajos studiju 
priekšmetos: epidemioloģijā, statistikā, pētniecības metodoloģijā. Maģistra darba 
izstrāde ir bijis nopietns, bet aizraujošs izaicinājums savām teorētiskajām zināšanām 
un praktiskajām iemaņām. 

 Daudzveidīgā zinātniskā un lietišķā literatūra, kas apgūstama maģistra studiju laikā, 
ir devusi plašu skatījumu uz sabiedrības veselības zinātnes perspektīvām un 
pētniecības iespējām.  

 Studiju priekšmetus pasniedz savā jomā labi un zinoši speciālisti, līdz ar to 
priekšmetu pasniegšanas kvalitāte ir augsta.  

 Studiju priekšmetu apjomi (lekcijas un nodarbības) ir bijuši adekvāti praktiskai 
nepieciešamībai un sekmīgai mācību vielas apgūšanai.  

 Maģistra grāda iegūšana ir sekmējusi karjeras attīstību, tomēr būtu vēlējušies lielāku 
atsaucību un atzinību par iegūto maģistra grādu no darba devēja puses. 

 
 Maģistra studiju programmas studenti un tās absolventi ir sekmīgi sevi parādījuši 
Latvijas darba tirgū un strādā iegūtai izglītībai atbilstošās darba vietās un amatos, piemēram: 
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RSU Darba un vides veselības institūtā, Sabiedrības veselības aģentūrā, Veselības statistikas 
un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā, LR Veselības ministrijā, LR Labklājības ministrijā, 
Pārtikas un veterinārajā dienestā, darba aizsardzības iestādēs u.c.  
 
6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
  
 Fakultātes domē darbojas divi RSU Studējošo pašpārvaldes apstiprinātie studējošo 
pārstāvji. Tādejādi tiek nodrošināta patstāvīga studējošo klātbūtne un viņu interešu 
aizstāvība, sagatavojot un apstiprinot fakultātes un tai piesaistīto RSU struktūrvienību 
darbības un attīstības prioritātes; izskatot un saskaņojot studiju programmu projektus pirms 
to apstiprināšanas ārējos normatīvajos aktos un RSU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
 

7. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 
 
7.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti 22 pasniedzēji, t.sk. 6 profesori un asociētie 

profesori, 5 docenti, 5 lektori un 6 stundu pasniedzēji. Vairāki pasniedzēji turpina studijas 
doktorantūrā.      

 
 
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 
uzdevumu īstenošanai.  

 
Pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu sabiedrības veselības dažādās apakšnozarēs. To 

apliecina piedalīšanās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs, publikāciju skaits, 
dalība dažādos Latvijas un starptautiskos projektos. Kā nozīmīgākās sabiedrības veselībā 
raksturīgās zinātniskās jomas, kurās strādā programmas docētāji un tiek iesaistīti arī studenti, 
jāmin: 

 pētījumi par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības paradumiem (Latvijas 
pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības paradumu pētījums 
pusaudžiem, Pasaules veselības aptauja, Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojums u.c.); 
 pētījumi par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju apmierinātību ar 

to; 
 pētījumi par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību. 

 
Studiju programmas realizācijā pieaicinātie pasniedzēji ir augstas kvalifikācijas 

sabiedrības veselības dažādās jomās strādājoši speciālisti ar iepriekšēju pedagoģisku pieredzi.  
 
Sabiedrības veselības fakultātes Dome atbilstīgi Nolikumam par akadēmiskā personāla 

ievēlēšanas kārtību RSU novērtē attiecīgā amata pretendentu zinātnisko un pedagoģisko 
kvalifikāciju, kā arī ievēl lektorus, asistentus, pētniekus un vadošos pētniekus. Pasniedzēju 
profesionālā un akadēmiskā kvalifikācija tiek izvērtēta pēc publikāciju skaita un iepriekšējās 
darba pieredzes akadēmiskā jomā. Pārējā akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka 
RSU Nolikums par akadēmiskā personāla ievēlēšanu. 
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7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

 
Sabiedrības veselības fakultātes profilējošajā Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 

katedrā šobrīd štatā strādā 1 profesors, 1 asociētais profesors, 2 docenti, 5 lektori. 2 lektori 
turpina studijas doktorantūrā.  
 
Docētāji savu kvalifikāciju paaugstina: 
 

1. Piedaloties vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs, semināros 
un kongresos:  

 
Prof. Ģirts Briģis:  
       1.„Baltic IT&T 2007” (18-20.04.2007) , Rīga 
       2.„EUPHA 2007” (11-13.10.2007), Helsinki 
       3. 28th Nordic Health Economists` Study Group Meeting, August 15 - 17, 2007 Tartu, 

Estonia. Piedalījās: Ģ.Briģis (ar ziņojumu plenārsēdē) 
 
Asoc. prof. Anita Villeruša:  

1. 2007.g. okt. – 15-tā Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas konferencē Helsinkos. 
2. Tēzes: 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.  

3. ASPHER 29 ikgadējā konferencē Valensijā (Spānija) 2007. okt. ar ziņojumu: Anita 
Villerusa, Inese Stars „Employement of graduates of the Faculty of Public health in 
Latvia” 

4. Pasaules 8 konferencē „Injury prevention and control”Meksikā 2008. gada martā ar 
ziņojumu  „USAGE OF SAFETY BELTS AND ATTITUDES TOWARDS IT AMONG ADULT 
POPULATION IN LATVIA” 

5. Seminārā „Veselīgās pilsētas un veselības veicināšana Latvijā”, Jūrmala, 2008. gada 
8. februārī ar ziņojumu par starptautiskā projekta Interreg III B projekta rezultātiem 
Jūrmalā, Saldus un Cēsu rajonos. 

6. Baltijas jūras veselību veicinošo pilsētu Starptautiskā konferencē plenārsēdes referāts 
„ Health and wellbeing of aging population in Latvia”, Jūrmala, 2008. gada 17. aprīlī 

 
Doc. Ieva Strēle:  

1. Mutisks ziņojums: Strēle I., Rozīte S., Briģis G. „Cukura diabēta slimnieku 
mirstība Latvijā” RSU 2008.gada Zinātniskā konference, Rīgā 2008.gada 13. un 14. 
martā 
 

Lektore Inese Gobiņa: 
1. 2008.g. 13. – 14. marts – RSU Zinātniskā konference. 
Prezentācija – „Hronisko slimību un atkārtotu sāpju prevalence skolēniem pusaudžu 
vecumā”. 
2. 2007.g. okt. – 15-tā Eiropas Sabiedrības veselības konference Helsinkos. 
Prezentācija – „Gender differences of multiple subjective health complaints among 
adolescents in Latvia during 1994 – 2006”/ Multiplu subjektīvo veselības sūdzību 
dzimuatšķirības pusaudžiem Latvijā laikā no 1994. – 2006. gadam.  
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Lektore Inese Stars:  
1. RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. Prezentācija “Jauns dzīves kvalitātes 

novērtēšanas instruments bērniem ar hroniskām slimībām Latvijā” (A.Jansone, 
D.Gardovska, I.Stars, T.Lāce).   

2. Konference „The 29th Aspher Annual Conference 07”. Prezentēts stenda referāts 
„Employment of graduates and its compliance wih obtained education.”  (Villeruša 
A., Stars I.) 

3. Piedalīšanās konferencē “ASPHER - First European Conference on Core 
Competencies in Public Health Training” (Orhusa, Dānija).  

 
 

2. Līdzdarbojoties projektos: 
 
Prof. Ģirts Briģis:  
 

1. RSU projekts „Bakteriālu un vīrusinfekciju persistences inducētas makroorganisma 
aizsargmehānismu izmaiņu konstelācijas: jauni jautājumi, jaunas atbildes” (vad. 
L.Vīksna). Apakšprojekts „HIV infekcijas prevalence un paaugstinātas inficēšanās 
riska uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju un to seksa partneru vidū 
Latvijā” (vad. Ģ.Briģis). (IZM projekta ietvaros „Zinātniskās darbības attīstība 
universitātēs”) 

2. RSU projekts „Endogēno un eksogēno nelabvēlīgo riska faktoru ietekmes izpēte uz 
cilvēka organisma sistēmām un funcionēšanas spējām ar multidisciplināras pieejas 
palīdzību.” (vad. G.Bahs). Apakšprojekts „Cukura diabēta pacientu mirstība un to 
determinējošie faktori Latvijā” (vad. Ģ.Briģis). Apakšprojekts „Cukura diabēta 
apmācības un glikēmijas paškontroles ietekme uz cukura diabēta metabolisko 
kontroli” (vad. Ģ.Briģis) 

 
Asoc. prof. Anita Villeruša:  

1. Darba tēma: Skolas vecuma bērnu veselību raksturojošu objektīvo un subjektīvo 
radītāju sakarību izpēte (IZM projekta ietvaros „Zinātniskās darbības attīstība 
universitātēs”, 2007.01.06.-2007. gada 31.12.) 

2. PVO starptautisks pētījums „Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums” 
(HBSC) darba grupā pētnieks (vad. I.Pudule, SVA.; (aptaujas koordinējošā 
institūcija Latvijā – Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”, finansētājs 
– Veselības ministrija). 

3. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2007-2008. ( 
Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas (FINBALT) kopprojekts) vadošais pētnieks 
darba grupā (aptaujas koordinējošā institūcija Latvijā – Valsts aģentūra 
„Sabiedrības veselības aģentūra”, finansētājs – Veselības ministrija, vad. 
I.Pudule). 

4. 2006.- 2008. 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 ( vad. prof. A.Pētersons) 
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Lektore Inese Gobiņa:  
1. Skolēnu veselības pašvērtējumu determinējošie medicīniskie, sociālie un uzvedības faktori un 

to profilakses iespējas (ESF, Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem 
medicīnas zinātnēs”; 2007.g. 1. sept. – 2008.g. 1. augusts)  

2. Skolas vecuma bērnu veselību raksturojošu objektīvo un subjektīvo radītāju sakarību 
izpēte (IZM projekta ietvaros „Zinātniskās darbības attīstība universitātēs”, 
2007.01.06.-2007. gada 31.12. 

 
Lektore Inese Stars: 

1. Dzīves kvalitātes mērīšana bērniem ar hroniskām saslimšanām. (IZM projekta 
“Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” ietvaros).  

 
3. Paaugstinot kvalifikāciju apmācības semināros. 

 
Asoc. prof. A. Villeruša: 

1. Seminārā „Pārmaiņu vadība”, RSU, 2008. gada 3.-4. aprīlis; 
2. Kurss „Studentu pētniecisko darbu vadīšana augstākās izglītības iestādēs- 

Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Ziemeļkrievijas perspektīva”, Gēteborga, 2008. gada 
9.- 10. janvāris. 

 
Lektore Inese Gobiņa:  

1. Dalība Starptautiskajā Skolēnu veselības paradumu pētījuma darba grupu sesijā 
Lisabonā (2007.g. 29. – 31. oktobris).  

 
Docente Ieva Strēle:  

 
1. Kursi „Register-based Epidemiology” Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolā 

(Nordic School of Public health), Gēteborgā, Zviedrijā no 2008.gada 18. līdz 
22.februārim (1.daļa) un no 31.marta līdz 4.aprīlim (2.daļa)  

 
Lektore Lilita Bražinska:  
 

1. 2007.g. 22. novembris, Rīga, Latvijas Kvalitātes asociācija, apliecība Nr. 167/07.  
11. starptautiskā vadības konference „Konkurētspēja un ilgtspējīga attīstība - vai vienas 
monētas divas puses? ”.  
 

 
8. Finansēšanas avoti un infrastruktūru nodrošinājums 

 
 Studijas RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un fizisko un juridisko 
personu līdzekļiem. RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 
mācību process noris RSU struktūrvienībās Rīgā, Dzirciema ielā 16 un citās RSU 
struktūrvienībās.  

Rīgas Stradiņa Universitāte nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziņā.  
 
 
Telpas un telpu iekārtojums 
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Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem, video 

projektoriem un labas kvalitātes tāfelēm. Telpas un to aprīkojums ir piemērots mācību 
norises procesam un vajadzībām.   
 
Bibliotēkas resursi 

 
RSU bibliotēka ir akreditēta, un tai piešķirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. 2005. 

gada 9. septembrī ar RSU bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem iepazinās Latvijas 
Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisija. Latvijas Bibliotēku padomes 2005. 
gada 20. septembra sēdē tika apstiprināts LBP Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinums 
par Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas akreditāciju un tās atbilstību valsts nozīmes 
bibliotēkas statusam (LR Kultūras ministrijas Akreditācijas apliecība Nr. 7., 26.09.2005). 
Kopējais bibliotēkas fondu apjoms pārsniedz 320 tūkstošus vienības. 

Bibliotēkā ir pieejami vairāki kopkatalogi, to vidū: 8 valsts nozīmes bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs, Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs, Kurzemes 
virtuālais kopkatalogs.  

 
Literatūras meklēšanai studentiem tiek piedāvātas Tiešsaistes datu bāzes: Letonika , 

LURSOFT datu bāze, NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma), ASV Nacionālās 
medicīnas bibliotēkas tiešsaistes datu bāzes, EBSCO datu bāze, OVID datu bāzes (kas 
piedāvā dažādu medicīnas nozaru pilnu tekstu datu bāzes). 

Pieejami 50 Lippincott Williams & Wilkins žurnāli ar rakstu pilniem tekstiem. Starp 
tiem vairākus, kā Academic Medicine ; ACSM's Health & Fitness Journal ;American Journal 
of the Medical Sciences; American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation; Current 
Opinion in Infection Diseases ; Journal of Occupational & Environmental Medicine; Journal 
of Pediatric Gastroenterology & Nutrition u.c. plaši izmanto arī Sabiedrības veselības 
fakultātes studenti.   
Bibliotēkā par dažādām sabiedrības veselības tēmām ir vairāki simti grāmatu nosaukumi, tiek 
abonēti starptautiski atzīti sabiedrības veselības un epidemioloģijas žurnāli, piem. 
“International journal of epidemiology”, “European journal of Public Health” u.c.  

 
Bibliotēkā SVF studentu vajadzībām ir sagatavots studiju priekšmetu programmām 

atbilstošs literatūras katalogs, pēc kura studenti var atlasīt ieteicamās un papildus literatūras 
avotus.  

Regulāri sekot līdzi jaunumiem, kurus piedāvā RSU bibliotēka, ir iespējams, 
izmantojot bibliotēkas sniegto informāciju RSU mājas lapā.  

Informāciju tehnoloģijas 

    Lai studentiem tiktu nodrošināts mūsdienīgs studiju process, Rīgas Stradiņa 
universitāte studentu apmācības vajadzībām piedāvā 3 datorklases. Datori ir aprīkoti ar 
standarta programmām, kā arī ar statistiskām datu apstrādes programmām SPSS for 
Windows un EPI-INFO, lai sagatavotu studentus atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. 
Studentu darba vietas ir izveidotas atbilstoši darba aizsardzības un ergonomiskajām 
prasībām. 

Studentiem ir pieejama arī patstāvīgo darbu datorklasi, kurā iespējams sagatavot un 
izdrukāt mājas darbus, kopsavilkumus, referātus, kursa darbus un citus ar studiju procesu 
saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu 
iespēju studentiem un docētājiem iegūt darba nepieciešamo papildus informāciju. 
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9. Ārējie sakari 

 
Sabiedrības veselības fakultāte ir Eiropas reģiona Sabiedrības veselības skolas 

asociācijas (ASPHER) pilntiesīgs biedrs. ASPHER ir galvenais neatkarīgais organizators 
Eiropā, kuras darbības mērķis ir stiprināt sabiedrības veselības praksi un pētniecību. 
ASPHER ir dibināta 1966.gadā un uz pašreizējo brīdi tajā darbojas vairāk par 70 
institucionālajiem dalībniekiem, kas pārstāv dažādas ES dalībvalstis. ASPHER aktīvi strādā 
pie sabiedrības veselības galveno kompetenču izstrādes (European Public Health Core 
Competencies). Šo kompetenču izstrādes mērķi ir: veicināt labāku un vienotāku izpratni par 
sabiedrības veselību un sabiedrības veselības speciālista darbību un funkcijām; sekmēt 
komunikāciju, dialogu starp mācību spēkiem un darba devējiem; uzlabot studiju programmu 
kvalitāti, paaugstināt studiju programmu atbilstību darba tirgus prasībām; sekot līdzi 
jaunākām vajadzībām sabiedrības veselībā un savlaicīgi ieviest tās apmācības studiju 
programmās.  Līdzdalība ASPHER nodrošina regulāru savstarpēju informācija apmaiņu un 
pastāvīgu sadarbību starp ES valstu sabiedrības veselības skolām.  

Studiju programmas īstenošanā Sabiedrības veselības fakultātei ir izveidojusies 
sadarbība ar studiju programmām Kauņas medicīnas universitātē, Debrecenas universitātē 
(Ungārijā), Kopenhāgenas universitātē, Malardalenas augstskolā un Karolinskas institūtā 
(Zviedrija). Kā apliecinājums labai sadarbībai ar Debrecenas universitāti ir RSU Sabiedrības 
veselības un epidemioloģijas katedras vadošo profesoru – prof. Ģirta Briģa un asoc.prof. 
Anitas Villerušas – pieredzes apmaiņas vizīte Debrecenas universitātē, kuras laikā tika 
apmeklēta Debrecenas Universitātes Sabiedrības veselības fakultāte, Sabiedrības veselības 
skola un tās katedras.  Viens no specifiskajiem mērķiem bija iepazīšanās ar studiju 
programmām, to salīdzināšana iespējamai studentu apmaiņas uzsākšanai. Tas veiktas 
diskusijas ar programmu vadītājiem un tās īstenošanās iesaistītiem docētājiem. Pieredzes 
apmaiņas vizītes rezultāti ļauj iegūto pieredzi izmanot RSU studiju programmu 
pilnveidošanā, jaunu apmācības metožu izmantošanā. Tika gūtas ierosmes jauniem 
pētniecības virzieniem un sabiedrības veselības prakses programmu veidošanai. Tāpat šī 
vizīte varētu veicināt studentu un pasniedzēju apmaiņu starp augstskolām. 

Studējošiem tiek piedāvātas iespējas noklausīties vieslektoru lekcijas, kuras tiek 
organizētas RSU un ir saistītas ar Sabiedrības veselības un veselības aprūpes un politikas 
jautājumiem. Piemēram, 2008.gada 1. februārī  Rīgas Stradiņa universitātē viesojās ES 
veselības komisārs Markoss Kiprianu. Debatēs ar komisāru aktīvi piedalījās ar Sabiedrības 
veselības fakultātes studenti un tika runāts par tādām šobrīd sabiedrībā aktuālām tēmām kā 
smēķēšana, aptaukošanās problēmas un HIV/AIDS.  

Starptautiskās sadarbības veicināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:  
• Turpināt sadarbību ar Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociāciju (ASPHER) 

maģistrantūras programmas starptautiskai akreditācijai un studentu apmaiņas 
veicināšanai; 

• Atbalstīt maģistra studiju programmas studentu studijas ārvalstīs, aktivizēt 
plašāku studentu apmaiņu.  

• Veicināt sadarbību ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām jaunu sadarbības 
formu meklēšanai.  

 
 
 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes dekāne      A. Villeruša 
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1.pielikums  

 
2007./2008. akadēmiskā gada SVF maģistra studiju programmas II studiju gada 

studentu maģistra darbu tēmas un to zinātniskie vadītāji 
 
 

 Maģistra darba 
autors 

Maģistra darba tēmas 
nosaukums 

Darba zinātniskais 
vadītājs 

1.  Inita Buiķe  Latvijas Veselības un sociālās 
aprūpes nozares darbinieku 
darbspēju indeksu ietekmējošie 
faktori pēc 2002. un 2006.gada 
aptaujām

Doc. Mārīte Ārija Baķe

2. Liene Borherte Darba devēju un darbinieku 
viedoklis par ergonomiskiem darba 
vides faktoriem darba vidē

Doc. Marija Avota 

3. Santa Rozīte  Traumatisms saistībā ar alkohola 
lietošanu reģistrētajos traumu 
gadījumos Latvijā 2007.gadā

Doc. Ieva Strēle 

4.  Anete Rudzīte  Ēšanas paradumu raksturojums 
pusaudžiem Latvijā saistībā ar 
pusaudžu vecumu, dzimumu, 
ķermeņa masas indeksu un ģimenes 
sociāli-ekonomisko stāvokli

Asoc. prof. Anita Villeruša 

5. Zane Trūpa  Medicīnas māsu darba apstākļi, 
riski un saslimstība ar arodslimībām  

Prof. Maija Eglīte    

6. Inta Kangīzere  Asinsspiediena un holesterīna 
mērīšanas ietekmējošo faktoru 
analīze Latvijas iedzīvotājiem 
darbspējas vecumā

Asoc. prof. Anita Villeruša 
Konsultants Ineta Zīriņa 

7. Aira Čekše  Darba transporta tehnikas vadītāju 
vidū sastopamo arodslimību izpēte

Asoc. prof. Jānis Dundurs

8. Ramona Zariņa - 
Ņikiforova 

Faktori, kas ietekmē Latvijas 
ikdienas smēķētājus pieņemt 
lēmumu par smēķēšanas atmešanu

Doc. Māris Taube 
Konsultants Iveta Pudule 
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2.pielikums 

 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes maģistra studiju programmas 

studentu aptaujas anketa 
 

 
Cienījamais student, 
 
Šīs aptaujas mērķis ir iegūt Jūsu vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes maģistra studiju programmas organizāciju, studiju procesa gaitu, izpildījuma 
kvalitāti un sniegto zināšanu praktisko noderību. 

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju 
programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā.  

Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem, sniedzot savu viedokli un vērtējumus!  
 

1. Kādi motīvi noteica Jūsu izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes 
maģistra studiju programmā (var izvēlēties vairākus atbilžu variantus)?  

 
1. Padziļināta interese par sabiedrības veselību un epidemioloģiju 

2. Vēlme attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru  

3. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā prestiža lieta 

4. Maģistra grāda un diploma iegūšana kā nepieciešamība  

5. Cits variants ........................................................................................................ 

..................................................................................................................... 

 
2. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 

 
1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
 

3. Vai Jūs apmierina studiju procesa organizācija kopumā?  
 

1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
 
4. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši patīk?   
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5. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Jums īpaši nepatīk / 
traucē?  
 
 

 

 
6. Jūsu komentāri un ieteikumi Sabiedrības veselības maģistra studiju programmas 
pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai...   

 
 

 

 
 
7. Vai Jūsu pašreizējais ieņemamais amats un veicamie darba pienākumi ir saistīti ar 
sabiedrības veselību? 
 

1. Jā 
2. Daļēji 
3. Nē 
4. Nestrādāju vispār  

 
 
8. Vai Jūs rekomendētu saviem draugiem un citiem interesentiem studēt Sabiedrības 
veselības maģistra studiju programmā? 

 
1. Jā 
2. Nē  
3. Grūti pateikt  

 
 
 
 
 
 

 

Paldies! 
 

Un veiksmi tālākās studijās Sabiedrības veselības fakultātē!  
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SASKAĥOTS       APSTIPRINĀTS 
RSU Dekānu padomes     RSU Senāta 
2007.gada 10.septembra sēdē     2007.gada 25.septembra sēdē 
Protokols Nr. 2      Protokols Nr. 1-2/25.09.07 

 
 
 
 
 
 
 

AKADĒMISKĀ MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
„SABIEDRĪBAS VESELĪBA”  

 

 
 
 
 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga, 2007.gads 



Rīgas StradiĦa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

 2

 
SATURA RĀDĪTĀJS 

 
  
1. Maăistra studiju programmas pašvērtējums.......................................... 3.lpp. 
1.1. Studiju programmas mērėi.................................................................... 3.lpp. 
1.2. Studiju programmas uzdevumi............................................................. 3.lpp. 
1.3. Studiju programmas organizācija......................................................... 3.lpp. 
1.4. Studiju programmas praktiskā realizācija........................................... 4.lpp. 
1.5. Vērtēšanas sistēma.................................................................................. 5.lpp. 
1.6. Studējošo raksturojums.......................................................................... 7.lpp. 
   1.6.1. studējošo skaits programmā............................................................. 7.lpp. 
   1.6.2. Studējošo aptaujas un to rezultāti.................................................... 7.lpp. 
   1.6.3. Absolventu aptaujas un to rezultāti................................................. 9.lpp. 
   1.6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā....................... 11.lpp. 
1.7. Akadēmiskā personāla skaits.................................................................  11.lpp. 
1.8. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu 
un uzdevumu īstenošanai..................................................................  

11.lpp. 

1.9. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika............................................................................................ 

12.lpp. 

1.10. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums..................... 14.lpp.  
1.11. Ārējie sakari........................................................................................... 15.lpp.  
 
 
Pielikumi 
  

  

1. pielikums Studiju priekšmeta „Medicīnas tiesības” apraksts  17.lpp. 
2. pielikums  2006./2007. akadēmiskā gada SVF maăistra studiju 

programmas II studiju gada studentu maăistra darbu tēmas 
un to zinātniskie vadītāji 

22.lpp. 

3. pielikums  RSU SVF maăistra studiju programmas studentu aptaujas 
anketa  

23.lpp.  



Rīgas StradiĦa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

 3

 
1. STUDIJU PROGRAMMAS PAŠVĒRTĒJUMS 

 
 
1.1. Studiju programmas mērėi:  
 

1. Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu sabiedrības veselības 
zinātĦu jomās ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām un spēju veiksmīgi 
darboties sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā, novērtēt 
dinamiskās izmaiĦas, saskaĦot starpsektoru sadarbību un veidot uz dzīves 
kvalitātes paaugstināšanu virzītu veselības aprūpes sistēmu. 

2. Sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās disciplīnas attīstību Latvijā, 
veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības veselības speciālistu.  

 
1.2. Studiju programmas uzdevumi:  
 

1. Sniegt topošiem maăistrantiem padziĜinātas teorētiskās un metodoloăiskās 
zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā. 

2. Nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieĦemšanā, dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un 
izvērtēšanā. 

3. Sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 
prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā. 

4. Īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un Pasaules sabiedrības 
veselības nozares attīstības tendencēm. 

5. Palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 
projektu izstrādē un īstenošanā. 

6. Sekmēt maăistra studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 
konkurētspēju gan Latvijas, gan arī Eiropas darba tirgū.  

 
1.3. Studiju programmas organizācija 
 
Maăistra studiju programma Sabiedrības veselībā ir veidota saskaĦā ar LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, jo tā 
paredz:  

1. PadziĜinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaĦu apgūšanu un attīstīšanu 
sabiedrības veselības zinātnē. 

2. Studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 

Maăistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 kredītpunktus 
sastāda maăistra darbs.  

1. tabula 
 

Studiju gads Apgūstamie studiju priekšmeti, to jomas 
I studiju gads � A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti, kuru mērėis ir 

teorētisko un praktisko zināšanu sniegšana pētniecībai sabiedrības 
veselības nozarē: sabiedrības veselības teorija; epidemioloăija; 
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pētniecības metodoloăija; kvalitatīvās pētniecības metodes; statistika.  
II studiju gads  � B (obligātās izvēles) kategorijas studiju priekšmeti, kuri ir paredzēti 

padziĜinātu zināšanu iegūšanai dažādās sabiedrības veselības jomās: 
veselības veicināšanā, politikā un praksē; veselības aprūpes 
menedžmentā, profesionālajā ētikā, pacientu tiesībās, vides veselībā u.c.  
� Tiek izstrādāts un aizstāvēts maăistra darbs. Maăistra darbs ir 
pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē vai kādā no tās 
apakšnozarēm, kurā topošais maăistrants parāda savas spējas 
zinātniskajā pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus secinājumus.  

 
Visa studiju programmas norise ir organizēta atbilstoši padziĜinātu un specifisku 

zināšanu apguves vajadzībām sabiedrības veselības zinātnē un praksē.  
 
1.4. Studijas programmas praktiskā realizācija 

 
Maăistra studiju programma ir paredzēta pilna laika klātienes studentiem, un tiek 

realizēta 2 akadēmiskos gados jeb 4 semestros. Studiju gadu veido divi semestri un ziemas 
un pavasara sesija.  

 
1. tabula 

Studiju programmas pamatdaĜas 
  

Studiju priekšmeti Apjoms kredītpunktos 

A kategorijas studiju priekšmeti 40 kredītpunkti 
B kategorijas studiju priekšmeti  20 kredītpunkti  
Maăistra darbs 20 kredītpunkti  
KOPĀ:  80 kredītpunkti 

 
 

Maăistra studiju programmas Sabiedrības veselībā paredzētās mācību vielas sekmīgai 
apguvei darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  
 

1. Interaktīvas lekcijas, kuru mērėis ir iesaistīt studentus aktīvā mācību vielas apguvē 
un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu identifikācijā, problēmsituāciju 
analīzē un risinājumu piedāvāšanā.  
 

 2. Nodarbības un semināri. Semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju 
priekšmeta mācību materiāls, pārrunātas sarežăītākās priekšmeta tēmas un trenētas 
praktiskās iemaĦas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas semināros, 
piemēram, pētniecības projekta izveidošanā un prezentācijas prasmju treniĦā. 
Studentiem notiek praktiskās nodarbības ar statistiskajām datu apstrādes programmām: 
SPSS, STATISTIKA, EPI-INFO u.c. 
 

 3. Studentu patstāvīgais darbs, kura mērėis ir sagatavot studentu patstāvīgai 
zinātniskās pētniecības darbībai. TādēĜ maăistra programmas studiju process paredz 
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studenta individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, 
eseju, pētniecības projektu sagatavošanu un prezentāciju.  

 

Pielietoto mācību metožu mērėis ir pilnveidot maăistrantu spēju kritiski analizēt 
sabiedrības veselības situācijas un atklāt problēmas, pieĦemt lēmumu problēmu 
atrisināšanai, pielietojot teorētiskās zināšanas, loăiski prognozējot situāciju attīstību 
nākotnē, attīstīt saskarsmes spējas, veicināt līdera un vadītāja prasmes, spēju strādāt 
individuāli un grupā, pielietot zināšanas praksē. 
 
 

2006./ 2007. akadēmiskajā gadā maăistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā organizācijā un praktiskajā realizācijā tika veiktas sekojošas izmaiĦas: 

 
1. Ieviests jauns izvēles studiju priekšmets “Medicīnas tiesības” (B, 2 KP, II studiju 

gads rudens semestris). Studiju priekšmeta vadītāja – st. pasniedzēja S. Olsena 
(studiju priekšmeta aprakstu sk. 1.pielikumā).  

 
 1.5. Vērtēšanas sistēma 
 

Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām”.  

Vērtējot studiju programmas studentu sasniegumus, tiek ievēroti sekojoši principi: 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība, t.i., studentiem, uzsākot studiju 

priekšmeta apguvi, ir pieejama informācija par to prasību kopumu, kas ir 
nepieciešams pozitīvai izglītības sasniegumu novērtēšanai;  

2. Vērtējuma obligātuma princips – Studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu par programmas satura apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala 
pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., 
vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles);  

 
Studiju vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 

ballu sistēmā (sk. 2. tabulu). Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz 
viduvēji).  
 

2.tabula 
 

Eksāmena un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas 10 ballu skala  
 

Apguves līmenis Vērtējums 
( balles) 

Vērtējums 

ěoti augsts 
10 (izcili) Izcils 

9 (teicami) Teicams 

Augsts 
8 (Ĝoti labi) ěoti labs 

7 (labi) Labs 
Vidējs 6 (gandrīz labi)  Gandrīz labs 
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5 (viduvēji)  Viduvējs 

4 (gandrīz viduvēji)  Gandrīz viduvējs 

Zems 
3 (vāji) 

Negatīvs vērtējums 2 (Ĝoti vāji) 
1 (Ĝoti, Ĝoti vāji) 

 
Pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas un nosaka studiju priekšmeta 

vadītājs. Galīgajā vērtējumā par studiju priekšmeta apguvi var ietvert studenta darba 
novērtējumu visa studiju priekšmeta apguves laikā, piemēram: 
� līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās, 
� pārbaudes darbu rezultāti, 
� patstāvīgo mājas darbu rezultāti,  
� patstāvīgo darbu (grupas un individuālo) aizstāvēšana, 
� ieskaites vai eksāmena vērtējums. 

 
Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: uzdevums, referāts, problēmas izpēte, 

situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta analīze, faktu materiālu apkopojums un 
izvērtējums u.c. 
Eksāmenu prasības apstiprina atbilstošās katedras vadītājs.  
Students ir sekmīgi apguvis studiju priekšmetu, ja: 
� nodarbību un semināru apmeklētība ir 100%; 
� aktīvi uzstājies semināros; 
� savlaicīgi iesniedzis visus mājas darbus; 
� pārbaudes darbi un gala pārbaudījums vērtēts vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles) 
 

Studiju programmas beigās students raksta maăistra darbu. Tas ir individuāls 
pētniecisks darbs, kurš tiek sagatavots un prezentēts atbilstīgi RSU Nolikumam Par 
maăistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu.  

 
2006./ 2007. studiju gadā maăistra darbus aizstāvēja 11 Sabiedrības veselības 

fakultātes Maăistra studiju programmas II studiju gada studentes (maăistra darbu 
tēmas sk. 2.pielikumā). 3 studentes, kuras aizstāvēja maăistra darbu, sākotnēji ir studējušas 
RSU Sabiedrības veselības skolā un pēc studiju programmas akreditācijas beigām tika 
ieskaitītas RSU Sabiedrības veselības fakultātes Maăistra studiju programmā maăistra 
darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Maăistra darba novērtēšanas komisija noslēguma sēdē 
atzina, ka visas 11 Sabiedrības veselības fakultātes Maăistra studiju programmas studentes 
ir sekmīgi aizstāvējušas savus izstrādātos maăistra darbus un ieguvušas sekojošus 
vērtējumus:  

 
� Vērtējums “teicami” ( 9 balles) – 3 studentes  
� Vērtējums “Ĝoti labi” (8 balles) – 3 studentes  
� Vērtējums “labi” ( 7 balles) – 2 studentes  
� Vērtējums “gandrīz labi “ (6 balles) – 2 studentes  
� Vērtējums “gandrīz viduvēji” (4 balles) – 1 studente  
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Izpildot visas studiju programmas prasības un sekmīgi aizstāvot maăistra darbu, 
studentes ir tiesīgas iegūt veselības zinātĦu maăistra grādu veselības aprūpē.  

1.6. Studējošo raksturojums 
   
 Par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā studentiem var kĜūt Latvijas Republikas pilsoĦi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 
augstāko izglītību (bez vecuma ierobežojuma) sekojošās zinātĦu jomās: sabiedrības 
veselība, ārstniecība, veselības aprūpes bāzes zinātnes, sociālais darbs, zobārstniecība, 
farmācija, sociālās un cilvēktiesību zinātnes; informācijas un saskarsmes zinātnes. Ar 
uzĦemšanas noteikumiem sīkāk var iepazīties RSU mājas lapā www.rsu.lv  
  
1.6.1. Studējošo skaits programmā.  
 

2006./2007. studiju gadā maăistra programmā studēja 26 pilna laika studenti, no tiem: 
15 pirmajā studiju gadā un 11 otrajā studiju gadā. I studiju gadā imatrikulēja 15 studentus. 
Fakultāti absolvēja 11 maăistra studiju programmas absolventi.  

 
1.6.2. Studējošo aptaujas un to rezultāti 
 

Studējošo aptauja ir veids, kā iegūt nepieciešamo atgriezenisko informāciju par 
studiju programmu un studiju procesu, izzināt studentu viedokĜus un ieteikumus, kas 
Ħemami vērā, veicot studiju procesa plānošanu.  

Studentu aptauja tika veikta 2007.gada septembrī. Aptaujas anketu sk. 3.pielikumā.  
 
Atbildot uz jautājumu par motivācija studēt maăistrantūras studiju programmā, 

studenti visbiežāk minēja: 
 
� padziĜināto interesi par sabiedrības veselību un epidemioloăiju (6 atbildes);  

� vēlmi attīstīt akadēmisko karjeru (5 atbildes) 

� nepieciešamību iegūt maăistra grādu (5 atbildes).  

� maăistra grādu kā prestiža lietu atzīmēja 3 studenti (3 atbildes).  
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1.attēls  

  

Apmierinātība ar studiju programmu 

0% 
"neapmierin

a"

17% "drīzāk 
neapmierina

"
25% 

"apmierina"

58% "drīzāk 
apmierina"

 
 
 

Studenti brīva jautājuma formā tika aicināti konkrētāk minēt lietas, ar kurām studiju 
laikā ir apmierināti vai tieši pretēji – neapmierināti, kā arī izdarīt komentārus vai 
ieteikumus par studiju programmas uzlabošanu un pilnveidošanu.  
 
Apmierina:  
 
� Piedāvātie daudzpusīgie un interesantie studiju priekšmeti. 
� Jaunas un noderīgas zināšanas. 
� Pasniedzēju kompetence un pasniegšanas veids. 
� Mācību norises laiks un vieta, kā arī iespēja apvienot studijas ar darbu. 
 
Neapmierina: 
 

� Ierobežotā izvēles studiju priekšmetu izvēle mazā studentu kopskaita dēĜ.  
� Nodarbību laiks (lekcijas un nodarbības varētu sākties vēlāk pēcpusdienā).  
� Organizatoriska rakstura nepilnības studiju procesā.  
� Atsevišėu mācību tēmu pārklāšanās ar bakalaura studiju programmā apgūto mācību 
vielu.  
 
Ieteikumi:  
 
� Uzlabot studiju procesa organizāciju.  
� Pārskatīt studiju priekšmetu mācību vielu, lai ierobežotu tēmu pārklāšanos ar bakalaura 
studiju programmu. 
� Palielināt izdales mācību materiālu skaitu.  
� Palielināt izvēles iespējas izvēles studiju priekšmetu skaitu. 
 

Nepieciešamos mācību līdzekĜus, kas domāti studiju patstāvīgajam darbam, studenti 
visbiežāk meklē, izmantojot interneta resursus, kā arī apmeklējot publiskās bibliotēkas 
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(NLB, LAB). Mazāk studentu atzīmēja, ka pērk grāmatas, izmanto darbā pieejamos 
informācijas un literatūras avotus vai apmeklē RSU bibliotēku. Savukārt, datoru pieejamība 
ir nodrošināta mājās vai darba vietā, tamdēĜ RSU datorus neizmanto.  

 
Lai noskaidrotu, cik studentiem darbs ir saistīts ar sabiedrības veselību, tika uzdots 

šo faktu precizējošs jautājums.  
2.attēls 

Pašreizējā darba saistība ar sabiedrības 
veselību 

0% "nav 
saistīts"

8% 
"nestrādā"

50% "daĜēji 
saistīts"

42% "ir 
saistīts"

 
 
  
1.6.3. Absolventu aptaujas un to rezultāti 
 

Maăistrantūras studiju programmas pirmais izlaidums bija 2003. gadā. Kopš tā laika 
Veselības zinātĦu maăistra grādu sabiedrības veselībā kopumā ieguvuši 42 studenti (skat. 4. 
attēlu). Lielākā daĜa no maăistrantūras studiju programmu absolventiem (28) ir beiguši arī 
šīs pašas fakultātes bakalaura studiju programmu. Maăistrantūras studiju programmā 
2005./2006. un 2006./2007. akadēmiskajos gados studēja arī studenti no Sabiedrības 
veselības skolas. 

 
 



Rīgas StradiĦa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

 10

 
 

4.attēls  

5

7
6

13

11

0

5

10

15

absolventu 
skaits 

2003 2004 2005 2006 2007

absolvēšanas gads 

RSU SVF Maăistra studiju programmas 
absolventi pa gadiem 

 
 

 
 
Veicot absolventu aptauju un apkopojot iegūtos rezultātus, var secināt, ka:  
 
 Maăistra studiju programmas ietvaros studenti ir ieguvuši labas zināšanas pētniecībā 

sabiedrības veselības un epidemioloăijas jomā. 

 Studiju laikā sniegtā informācija ir devusi plašu skatījumu uz sabiedrības veselības 

zinātnes perspektīvām un pētniecības iespējām. 

 Piedāvātie izvēles studiju priekšmeti ir atbilstoši sabiedrības veselības nozarei.  

 Studiju laikā iegūtās zināšanas tiek izmantotas ikdienas darba pienākumu izpildē. 

 Ne vienmēr darba devējs novērtē maăistra grāda iegūšanu. 
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 1.6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

  

 Fakultātes domē darbojas divi RSU Studējošo pašpārvaldes apstiprinātie studējošo 
pārstāvji. Tādejādi tiek nodrošināta patstāvīga studējošo klātbūtne un viĦu interešu 
aizstāvība, sagatavojot un apstiprinot fakultātes un tai piesaistīto RSU struktūrvienību 
darbības un attīstības prioritātes; izskatot un saskaĦojot studiju programmu projektus pirms 
to apstiprināšanas ārējos un RSU iekšējos normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā. 

 
1.7. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti 20 pasniedzēji, t.sk. 6 profesori un asociētie 

profesori, 5 docenti, 4 lektori un 5 stundu pasniedzēji. Vairāki pasniedzēji turpina studijas 
doktorantūrā.      

 
 
1.8. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un 
uzdevumu īstenošanai.  

 
Pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu sabiedrības veselības dažādās apakšnozarēs. To 

apliecina piedalīšanās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs, publikāciju skaits, 
dalība dažādos Latvijas un starptautiskos projektos. Kā nozīmīgākās sabiedrības veselībā 
raksturīgās zinātniskās jomas, kurās strādā programmas docētāji un tiek iesaistīti arī studenti, 
jāmin: 

� pētījumi par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības paradumiem (Latvijas 
pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības paradumu pētījums 
pusaudžiem, Pasaules veselības aptauja, Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojums u.c.); 
� pētījumi par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju apmierinātību ar 
to; 
� pētījumi par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību. 

 
Studiju programmas realizācijā pieaicinātie pasniedzēji ir augstas kvalifikācijas 

sabiedrības veselības dažādās jomās strādājoši speciālisti ar iepriekšēju pedagoăisku pieredzi.  
 
Sabiedrības veselības fakultātes Dome atbilstīgi akadēmiskā personāla ievēlēšanas 

kārtībai RSU novērtē attiecīgā amata pretendentu zinātnisko un pedagoăisko kvalifikāciju, kā 
arī ievēl lektorus, asistentus, pētniekus un vadošos pētniekus. Pasniedzēju profesionālā un 
akadēmiskā kvalifikācija tiek izvērtēta pēc publikāciju skaita un iepriekšējās darba pieredzes 
akadēmiskā jomā. Pārējā akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka RSU Nolikums 
par akadēmiskā personāla ievēlēšanu. 
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1.9. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 
Sabiedrības veselības fakultātes profilējošajā Sabiedrības veselības un epidemioloăijas 

katedrā šobrīd štatā strādā 1 profesors, 1 asociētais profesors, 2 docenti, 4 lektori. 2 lektori 
turpina studijas doktorantūrā, savukārt, docenta v.i. Ieva Strēle, 2007.gada 13.jūnijā ieguva 
medicīnas zinātĦu doktora grādu, aizstāvot disertāciju „Cukura diabēta pacientu 
sociālā ekonomiskā stāvokĜa ietekme uz glikēmijas kontroli.” 
 
Docētāji savu kvalifikāciju paaugstina: 
 

1. Piedaloties vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs, semināros 
un kongresos:  

 
Asoc. Prof. A. Villeruša:  
1) RSU zinātniskajā konferencē 2007.g. 29. – 30. marts:  
Stenda referāts-„ Latvijas pieaugušo iedzīvotāju attieksme un rīcība satiksmes drošības 
ievērošanā”, A.Villeruša, L.Rīta, I. Pudule, tēzes, RSU Zinātniskā konference, 2007, 69.  
2) 2007.g. 6. jūn. – Skolēnu veselības paradumu pētījuma simpozijs, Jyväskylä, Somija. 
Prezentācija – „Subjective Health Complaints among Adolescents in Latvia from 1994 – 
2006”/ Subjektīvās veselības sūdzības pusaudžiem Latvijā laikā no 1994. – 2006 .g. 
3)7. Eiropas Starptautiskās veselības veicināšanas un veselības izglītības konference 
Budapeštā, Ungārija; 2006. gada 18.- 21. oktobrī. 
4)Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas ( EUPHA)14 konferencē Politika un sabiedrības 
veselība („Politics, policies and / or the Public health”) Šveicē, Montreux 2006. gada 16.-18. 
novembrī; 
5)FINBALT darba grupas tikšanās 2.10.2006.- 3.10.2006. KauĦa, Lietuva 
I.Strēle:  
1) 14. Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas (EUPHA) konference Montreux (Šveicē) no 
2006.gada 16. līdz 18.novembrim.  
I. GobiĦa: 
1)2006.g. okt. – 6-tā Starptautiskā Pusaudžu veselības un labklājības konference Londonā. 
Tēzes (sagatavošanā publicēšanai): „Health-related predictors of self-rated health among 
adolescents in Latvia” 
2) 2006.g. okt. – 7-tā Eiropas Veselības veicināšanas un veselīgas izglītības konference 
Budapeštā. Tēzes: Gobina I, Villerusa A, Pudule I. Health Promoting Behaviours at Health 
Promotion Schools in Latvia. Book of Abstracts: Globalization and Equity: Consequences for 
Health Promotion Policies and Practices. NIHD & IUHPE, 2006:122  
Ă. Briăis:  
1)EUPHA 2006 ikgadējā conference (Monreux, Ženēva)   
I. Stars:  
1) RSU 2007.gada Zinātniskā konference. Stenda referāts „Latvijas pusaudžu apmierinātība 
ar sava ėermeĦa ārējo izskatu” I. Stars, I. GobiĦa  
2) I. Stars 1st International Conference of the journal Public Health. Social, Cultural and 
Economic Determinants of Health. Stenda referāts „Choice in cosmetic surgery: a 
phenomenological insight on its cultural factors” (Lisabona, Portugāle).  
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2. Līdzdarbojoties projektos: 
 
Asoc. prof. Anita Villeruša  
1) IZM finansētais projekta “Zinātniskās darbības attīstība augstskolās” apakšprojekta 
“Veselība un veselības rīcības novērtējums Latvijā” īstenošana no 2006. gada 1. jūnija līdz 
2006. gada 31. decembrim. Vadītāja: asoc. Prof. A.Villeruša, RSU Sabiedrības veselības un 
epidemioloăijas katedra, Humanitāro zinātĦu katedra un Socioloăijas katedra.  
2) kā pētnieks Valsts pētījumu programmā (VPP) „LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU DZĪVILDZI UN 
DZĪVES KVALITĀTI APDRAUDOŠO GALVENO PATOLOĂIJU ZINĀTNISKA IZPĒTE AR 
MULTIDISCIPLINĀRA PĒTNIECISKĀ KONSORCIJA PALĪDZĪBU”. Rīgas StradiĦa Universitātes 
Projektā Nr. 6 „Uz modernām tehnoloăijām balstītu iedzimtu patoloăiju diagnostikas un 
ārstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes 
pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai ”. Projekta vadītājs – prof. A. Pētersons ; VPP 
finansējums - no LR IZM.no 2006.- 2008. 
3) asoc. prof. A.Villeruša darba grupā Starptautiskā pētījuma: FINBALT ( Latvija, Lietuva, 
Igaunija un Somija) īstenošanā: “Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu 
pētījums”; vadītāja: I. Pudule, 2006.-2007. Atbildīgā institūcija: Veselības veicināšanas 
valsts aăentūra, finansētājs projektam VM.  
4) asoc. prof. A. Villeruša darba grupā Starptautiskā Skolēnu veselības paradumu pētījumā: 
HBSC: “Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums” Vadītāja: I. Pudule, 2006.-2007. 
Atbildīgā institūcija: Veselības veicināšanas valsts aăentūra, finansētājs projektam VM.  
 
Prof. Ăirts Briăis  
1) Eiropas Savienības Veselības apsekojumu informācijas datubāzes (EUHSID) projekts. 
(2005 – 2007) BeĜăijas Zinātniskais sabiedrības veselības institūts. Projekta vad. Dr. Jean 
Tafforeau. 
2) Veselības reformas – Latvija (Health in Transition – Latvia). (2004 – 2006). PVO un 
starptautiskais projekts „Observatorija”.  
3) ”ES Veselības interviju apsekojumu moduĜu adaptācija un kognitīvā testēšana Latvijā”;  
Latvijas Centrālais statistikas birojs; 2006; Finansēšana – CSP, Eurostat. 
4) Veselības aprūpes sistēmas analīze. Latvija.” Vad. E.Tragakes (Grieėija), Starptautiskais 
projekts Observatorija. 2005 – 2007; finansēšana – proj. Observatorija, PVO. 
 

3. Paaugstinot kvalifikāciju apmācības semināros. 
 
Asoc. prof. A. Villeruša: 
1) FINBALT projekta darba grupas seminārā KauĦā 
2) HBSC pētījuma konferencē un ikgadējā darba seminārā Juvaskilā ( Somijā)  
3) PHETICE projekta darba grupas seminārā Roterdamā ( Holandē) 
4) Pasaules veselības aptaujas datu analīzes seminārā Ženēvā;  
5) Latvijas- Holandes partnerprojekta Sabiedrības veselības monitorings un ziĦošanas 
sistēma rīkotajā seminārā, Rīgā 
6) EuroHealthNet seminārs par veselības veicināšanas kapacitātes celšanu Eiropā, Rīgā 
I. GobiĦa: 
1) 2007.g. 8. – 10. janv. – Mācību kurss „Ievads daudzpakāpju statistiskajā modelēšanā”, 
Bristoles Universitāte.  
2) 2006.g. 4. – 15.dec. Mācību kurss „Ar dzīvesveidu saistīto veselības paradumu 
epidemioloăija”, ZiemeĜvalstu Sabiedrības veselības skola Gēteborgā (4 ECTS). 
I.Strēle: 
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1) „Lifestyle Epidemiology” ZiemeĜvalstu Sabiedrības veselības skolā (Nordic School of 
Public Health) no 2006.gada 4. līdz 15.decembrim 
I.Stars: 
1) 2006.g. 20. -23. novembris, LU, Rīga. Seminārs:„New Aspects of European Integration”   
2) 2007.g. 22.-23. maijs, LU, Rīga. Seminārs: “The Use of Grounded Theory: practice and 
theory”  
 

 
1.10. Finansēšanas avoti un infrastruktūru nodrošinājums  
 
 Studijas RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem un fizisko un juridisko 
personu līdzekĜiem. RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmas 
mācību process noris RSU struktūrvienībās Rīgā, Dzirciema ielā 16 un citās RSU 
struktūrvienībās.  

Rīgas StradiĦa Universitāte nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziĦā.  
 
Telpas un telpu iekārtojums.  

 
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem un labas 

kvalitātes tāfelēm. Pēc pasniedzēja pieprasījuma auditorijas var tikt nodrošinātas ar video 
projektoriem un citu prezentācijas tehniku.  
 
Bibliotēkas resursi.  

 
RSU bibliotēka ir akreditēta, un tai piešėirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. 2005. 

gada 9. septembrī ar RSU bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem iepazinās Latvijas 
Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisija. Latvijas Bibliotēku padomes 2005. 
gada 20. septembra sēdē tika apstiprināts LBP Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinums 
par Rīgas StradiĦa universitātes bibliotēkas akreditāciju un tās atbilstību valsts nozīmes 
bibliotēkas statusam (LR Kultūras ministrijas Akreditācijas apliecība Nr. 7., 26.09.2005). 
Kopējais bibliotēkas fondu apjoms pārsniedz 320 tūkstošus vienības. 

Bibliotēkā ir pieejami vairāki kopkatalogi, to vidū: 8 valsts nozīmes bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs, Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs, Kurzemes 
virtuālais kopkatalogs.  

Literatūras meklēšanai studentiem tiek piedāvātas Tiešsaistes datu bāzes: Letonika , 
LURSOFT datu bāze, NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma), ASV Nacionālās 
medicīnas bibliotēkas tiešsaistes datu bāzes, EBSCO datu bāze, OVID datu bāzes (kas 
piedāvā dažādu medicīnas nozaru pilnu tekstu datu bāzes). 

Pieejami 50 Lippincott Williams & Wilkins žurnāli ar rakstu pilniem tekstiem. Starp 
tiem vairākus, kā Academic Medicine ; ACSM's Health & Fitness Journal ;American Journal 
of the Medical Sciences; American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation; Current 
Opinion in Infection Diseases ; Journal of Occupational & Environmental Medicine; Journal 
of Pediatric Gastroenterology & Nutrition u.c. plaši izmanto arī Sabiedrības veselības 
fakultātes studenti.   

Bibliotēka piedāvā elektroniskās informācijas resursu - Evidence Based Medicine 
Reviews (EBMR) - uz pierādījumiem balstītā medicīnā, kas apvieno četrus resursus (ACP 
Journal Club; Cochrane Central Register of Controlled Trials; Cochrane Database of 
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Systematic Reviews; Database of Abstracts of Reviews of Effects) un ir vienoti izmantojamā 
datu bāzē.  

Pašreiz bibliotēkā par dažādām sabiedrības veselības tēmām ir vairāki simti grāmatu 
nosaukumi, tiek abonēti starptautiski atzīti sabiedrības veselības un epidemioloăijas žurnāli, 
piem. “International journal of epidemiology”, “European journal of Public Health” u.c. 
Bibliotēkā SVF studentu vajadzībām ir sagatavots studiju priekšmetu programmām atbilstošs 
literatūras katalogs, pēc kura studenti var atlasīt ieteicamās un papildus literatūras avotus.  

RSU bibliotēkā atrodas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) informatīvais centrs, 
kurā regulāri pienāk jaunākās šīs organizācijas publikācijas: dažādu starptautiski nozīmīgu 
konferenču apkopojumi, likumdošanas, politikas un stratēăiska rakstura dokumenti 
sabiedrības veselības jomā. Tā ir lieliska iespēja Sabiedrības veselības fakultātē studējošiem 
iepazīties ar jaunākajiem PVO izdevumiem. 

 Informāciju tehnoloăijas. 

    Lai studentiem tiktu nodrošināts mūsdienīgs studiju process, Rīgas StradiĦa 
universitāte studentu apmācības vajadzībām piedāvā 3 datorklases ar 38 darbavietām. Datori 
ir aprīkoti ar standarta programmām, kā arī ar statistiskām datu apstrādes programmām SPSS 
for Windows 14.0 un EPI-INFO. Studentu darba vietas ir izveidotas atbilstoši darba 
aizsardzības un ergonomiskajām prasībām, lai maksimāli nodrošinātu gan pasniedzēja, gan 
studentu komfortu.   

Datoros ir uzstādīta jaunākās (statistikas) programmas, lai sagatavotu studentus atbilstoši 
mūsdienu darba tirgus kvalitātes prasībām. 

No lekcijām un nodarbībām brīvajā laikā studentam ir arī iespēja apmeklēt patstāvīgo 
darbu datorklasi, kurā iespējams sagatavot un izdrukāt mājas darbus, kopsavilkumus, 
referātus, kursa darbus, u.c. ar studiju procesu saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases 
darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu iespēju studentiem un docētājiem gūt papildus 
informāciju no globālā tīmekĜa. 

  Notiek nepārtraukta datoru un programmnodrošinājuma atjaunošana.  
 

 Ārējie sakari.   

 

 SVF sadarbojas ar ASPHER un tās programmas ietvaros tiek uzturēta sadarbība ar 
maăistra studiju programmu KauĦas medicīnas universitātē, Debrecenas universitātē 
(Ungārijā), Kopenhāgenas universitātē, Tartu universitātē un Karolinskas institūtā 
(Zviedrija). 

Maăistrantiem vienmēr tiek piedāvātas iespējas noklausīties vieslektoru lekcijas, 
kuras tiek organizētas RSU un ir saistītas Sabiedrības veselības un veselības aprūpes un 
politikas jautājumiem. Studiju priekšmetu Statistika 2006.2007. studiju gadā pasniedza 
Kuopio universitātes pasniedzējs, Dr.med. Noels Barengo.  

Tiek veicināta akadēmiskā personāla pētnieciskās darbība un piedalīšanās 
konferencēs, semināros Latvijā un ārvalstīs. Gan prof. Maija Eglīte, gan asoc. prof. 
A.Villeruša un Ă. Briăis īslaicīgi uzturējušies starptautisku projektu īstenošanas sakarā 
ārvalstīs. Profesors Ăirts Briăis Erasmus programmas ietvaros lasīja lekcijas Kuopio 
universitātē ( Somija). 
 
 
Starptautiskās sadarbības veicināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:  
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1. Turpināt sadarbību ar Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociāciju 
(ASPHER) maăistrantūras līmeĦa studiju starptautisko standartu izveidē; 

2. Atbalstīt maăistra studiju programmas studentu studijas ārvalstīs.  

3. Plānots aktivizēt plašāku studentu un pasniedzēju apmaiĦu.  

4. Veicināt sadarbību ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām jaunu 
sadarbības formu meklēšanai un absolventu labākai piesaistei darbavietām. 

 

 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes dekāne                                                 / A.Villeruša 
 
 

1.pielikums 
 

Rīgas StradiĦa Universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

Programma “ Akadēmiskā studiju programma veselības zinātĦu maăistra grāda 
iegūšanai veselības aprūpē” 

2006./2007. studiju gada I semestris 
 

Studiju kurss 
„Medicīnas tiesības” 

 
Vispārīga informācija par kursu 

 
Kursa veids. 
 3 lekcijas / 3 semināri / patstāvīgs pētījums 
 
Pārbaudes veids. 
Pētījuma prezentācija (30 %) / rakstiska ieskaite kursa vidū (30 %) / noslēgumā – rakstiska 
atvērto grāmatu ieskaite (40%). Obligāts nosacījums kursa pabeigšanai – pozitīvs vērtējums 
katrā no pārbaudes veidiem. 
 
Akadēmiskais līmenis. 
Maăistra programma, kods . 
 
Akadēmiskais statuss. 
Obligāts. 
 
Kursa akadēmiskā vērtība. 
2 (divi) kredītpunkti. 
 
Kursa docētājs.  
Lektore MD, JD Solvita Olsena. 
E – pasts: solvitaolsena@apollo.lv 
Konsultācijas notiek individuāli vienojoties ar lektoru vismaz  nedēĜu iepriekš.  
 
Kursa mērėi un uzdevumi. 
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1. Iepazīstināt ar medicīnas tiesību vietu un lomu tiesību sistēmā. Iepazīstināt ar 
medicīnas tiesības attīstību un saikni ar citām zinātĦu nozarēm, īpašu vērību veltot 
bioētikas dimensijai. 

2. Iepazīstināt ar medicīnas tiesību avotiem, apspriežot tiesu spriedumus un literatūru, 
īpašu uzmanību pievēršot nacionālajiem tiesību avotiem un literatūrai. 

3. Nodrošināt ieskatu kopīgajos un vispārīgajos medicīnas tiesību principos, medicīnas 
tiesību definīcijās un terminos. 

4. Veidot sapratni par medicīnas tiesību dažādo normatīvo regulējumu, veidot izpratni 
par regulējuma ietekmi nacionālajā un starptautiskajā līmenī. 

5. Nodrošināt iespēju studentiem iepazīt galveno medicīnas tiesību nozaru būtību un 
aktuālās problēmas, īpašu vērību veltot pacientu tiesībām, ārstniecības personu 
profesionālās darbības regulējuma tiesībām, reproduktīvajām tiesībām, veselības 
aprūpes organizācijas tiesībām. 

6. Attīstīt studentu izpratni un analītiskās prasmes, risinot aktuālus medicīnas tiesību un 
medicīnas ētikas problēmjautājumus.  

7. Nodrošināt studentu patstāvīgu un grupu darbu, analizējot un risinot aktuālus 
medicīnas tiesību jautājumus. 

8. Nodrošināt ieskatu medicīnas tiesību salīdzinošajā dimensijā Latvijas, Eiropas un 
pasaules kontekstā.  

 
Kursa saturs. 
 
Kurss piedāvā iepazīties ar medicīnas tiesībām, to izcelsmi un darbību. Kursā tiek apskatīta 
starptautiskā un nacionālā medicīnas tiesību sistēma, Latvijas, Eiropas Savienības un citu 
Eiropas valstu medicīnas tiesību sistēmas salīdzinošā perspektīvā. Apmācības procesa laikā 
studenti veido dziĜāku izpratni par medicīnas tiesību būtību, principiem, to izcelsmi, ietekmi 
veselības aprūpes nodrošināšanā un nozīmi starptautiskajās un nacionālajās tiesībās.  
Pēc iepazīšanās ar medicīnas tiesību pamatjautājumiem, kursa laikā padziĜināti tiek 
apspriestas šādas tēmas un aktualitātes: 

1. Sociālās pacientu tiesības un individuālās pacientu tiesības. 
2. Veselības aprūpes organizācijas tiesības. 
3. Ārstniecības personu darbības regulējums. 
4. Reproduktīvās tiesības. 

Piedaloties nodarbības un rakstot patstāvīgo darbu, studenti tiek iesaistīti aktuālu medicīnas 
tiesību problēmu apzināšanā, pētīšanā un risināšanā.    
 
Izmantojamā literatūra. 
 
Normatīvie akti. 

Starptautiskie tiesību akti  
Latvijā ratificētie: 
• ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija 
• Eiropas konvencija par Cilvēktiesībām un Pamatbrīvībām 
• Citas ANO konvencijas un deklarācijas 

 
Latvijā neratificēti:  
• EP Konvencija par cilvēktiesību un cieĦas aizsardzību bioloăijā un medicīnā 
• EP rekomendācijas par medicīnas datu aizsardzību 
• PVO Deklarācija par pacientu tiesību veicināšanu Eiropā 
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Latvijas Republikas likumi: 
• Satversme 
• Ārstniecības likums 
• Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”  
• “Par fizisko personu datu aizsardzību” 
• “Epidemioloăiskās drošības likums” 
• “Seksuālās un reproduktīvās veselības likums” 
• Darba likums 
• Administratīvā procesa likums  
• Civillikums 
• Krimināllikums 
 
Ministru Kabineta noteikumi: 
• Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, MK 1997. gada noteikumi Nr. 431  
• Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, MK 2002. gada noteikumi Nr. 68  
• Ārstniecības personu reăistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība, MK 

2005. gada noteikumi Nr.760 
• Medicīniskās aprūpes un darbspēju kvalitātes kontroles inspekcijas nolikums, MK 

2005. gada noteikumi Nr.218 
• Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība 

MK 2006. gada noteikumi Nr. 265  
• Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju 

apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, MK 2005. gada noteikumi nr. 351 

 
EK un ES līgumi, regulas, direktīvas: 
Ieteikumi, rekomendācijas, rezolūcijas 
V. Citi avoti. 

• ANO un PVO, EP, EK un ES deklarācijas, rekomendācijas utt. 
• Medicīnas tiesību literatūra 
• LR tiesu un ECT spriedumi.  

 
Grāmatas. 
Kennedy I., Grubb A., Medical Law: Text with Materials, London Butterworths, pieejami 
vairāki izdevumi (piem. 1994). Grāmata ir LU Juridiskās fakultātes bibliotēkas lasītavā.  
 
Kursa sekmīgai apgūšanai vēlamās priekšzināšanas. 
Konstitucionālās un administratīvās tiesības. Modernā filozofija un bioētika. 
 

Kursā ietverto lekciju un semināru apraksts. 
 

1. Lekcija. Ievads.  
Medicīnas tiesību vieta un loma tiesību sistēmā. Medicīnas tiesību attīstība un saikne ar 
citām zinātĦu nozarēm. Medicīnas tiesības un bioētika. Medicīnas tiesību nacionālie un 
starptautiskie avoti, tiesu spriedumi, literatūra. 

 
2. Lekcija. Pacientu tiesības. 
Indivividuālās un sociālās pacientu tiesības. Pacientu tiesību pamatprincipi. Informācijas 
sniegšana pacientam.  
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3. Lekcija Pacienta informēta piekrišana. Privātās dzīves aizsardzība un 
konfidencialitāte. 
 
4. Lekcija. Veselības aprūpes organizācijas tiesības.  
Valsts nodrošinātā veselības aprūpe. Neatliekamā palīdzība. Epidemioloăiskā drošība. 
Veselības aprūpes pakalpojumu kontrole.  
 
5.Lekcija. Ārstniecības personu darbības tiesības.  
Reglamentētās profesijas. Reăistrācija un sertifikācija. Profesionālā atbildība: 
civiltiesiskā, krimināltiesiskā, administratīvā un disciplinārā. 
 
6. Lekcija. Reproduktīvās tiesības. Dzimstības kontrole. Aborts. Mākslīgā 
apaugĜošana.  
 
Patstāvīgs darbs – katram studentam sagatavot īsu pārskatu par vienu aktuālu medicīnas 
tiesību problēmu Latvijā.  

 
KURSA PRASĪBAS 

 
I. Patstāvīgajam darbam.  

Patstāvīgi izvēlēties pētījuma tēmu, kas tieši attiecas uz kādu no medicīnas tiesību 
aktuālajiem problēmjautājumiem. Obligāti saskaĦot tēmu ar kursa lektoru. Veikt pētījumu 
patstāvīgi. Apkopot pētījuma rezultātus rakstiski, 10 – 12 lapu, 3000 – 3500 vārdu apjomā, 
fonts 12, atstarpe 1.5. Obligāti izmantot vismaz 10 dažādus avotus. Noformēt atbilstoši 
akadēmiskam darbam noteiktajām prasībām. Pētījuma tēzes prezentēt mutiski semināru 
nodarbībās. Prezentācijas ilgums 5 – 7 minūtes. Tēzes apkopot (1-2 lapas) un iesniegt katedrā 
vienu dienu pirms prezentācijas vai prezentācijas dienā iesniegt tēžu 10 kopijas. Pilnu 
pētījuma materiālu iesniegt ne vēlāk kā pēdējā nodarbībā.    
 
II. Mācību vielas apguve tiks vērtēta Ħemot vērā sekojošus faktorus - līdzdalība (aktivitāte un 
atbilžu kvalitāte) nodarbībās, patstāvīgā pētījuma akadēmiskā kvalitāte un eksāmena 
vērtējums. 

 
III. Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā: 

• līdzdalība, atbilžu kvalitāte semināros – 30 %. 
• individuālais pētījums – 30 %. 
• eksāmena atzīme – 40 % 

 
IV. Citas prasības. 
 
1. Lekciju un semināru apmeklēšana ir obligāta. Brīvdienas, ceĜojumi nevar kalpot par 
attaisnojumu kavējumiem. Slimības gadījumā ir jābūt tās apstiprinošiem dokumentiem, bet 
par neierašanos ir jāpaziĦo katedrā vai dekanātā. Ja tiek neattaisnoti kavētas 2 nodarbības, tad 
gala atzīme var tikt samazināta par 30%, izejot no kopīgās gala atzīmes ballu skaita. SaskaĦā 
ar Instrukciju par studijām RSU, visas semināru nodarbības ir jāatstrādā. Neattaisnotu 
semināru kavējumu gadījumā, semināru atstrāde ir jāapmaksā studentam, par laiku un vietu 
vienojoties ar kursa pasniedzēju. (Sīkākas konsultācijas Jūs varat iegūt pie katedras 
sekretāres). 
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2. Ja individuālā pētījuma iesniegšanas termiĦš tiks nokavēts, tad par katru kavēto dienu var 
tikt samazināta atzīme par vienu balli 10-ballu sistēmā. Ja darbi tiks iesniegti ar nokavēšanos 
(neattaisnotu) lielāku par 5 dienām vai netiks iesniegti vispār – to vērtējums būs 0 ar attiecīgu 
kopīgās gala atzīmes samazināšanu. Lai students tiktu pielaists pie eksāmena kārtošanas, ir 
jānokārto ieskaites seminārā un jāiesniedz pētījums. 
 
3. Materiālu apguvei ārpusauditoriju darba laikā ir jābūt sistemātiskai. Jārēėinās, ka uz 
vienu auditorijas stundu (45 min.) vajag paredzēt vismaz 3 stundas ārpusauditoriju darba. 
4. Eksāmena kārtošanas atlikšana vai nesekmīgi kārtota eksāmena pārlikšana iespējama 
tikai ārkārtas situācijas gadījumā (ăimenes apstākĜi, slimība), kuru apstiprina attiecīgi 
dokumenti. Par neierašanos uz eksāmenu jāpaziĦo katedrai vai dekanātam eksāmena 
dienas rītā līdz 10.00. Eksāmena pārlikšana iespējama pēc semestra beigām janvārī un 
saskaĦā ar dekāna pavēli. Ja eksāmens noteiktajā laikā nav neattaisnoti kārtots vai tā 
kārtošana ir bijusi nesekmīga, atkārtota eksāmena kārtošana ir jāpamaksā studentam 
saskaĦā ar pastāvošajiem RSU noteikumiem. Nenokārtotie semestra eksāmeni ir jākārto 
pēc semestra beigām, bet līdz nākamā semestra sākumam. Ja eksāmens netiek sekmīgi 
nokārtots atkārtoti, students tiek atskaitīts; 
5. Darbi, kuros tiks konstatēts plaăiāts vai citu studentu darbu izmantošana, tiks novērtēti ar 
0. Dažādu neatĜautu palīglīdzekĜu izmantošanas gadījumā eksāmenā, eksāmena darbs tiks 
novērtēts ar 0 bez iespējām kārtot eksāmenu atkārtoti; 
6. Jebkurā šaubu vai neizpratnes gadījumā vajag nekavējoties griezties pie pasniedzēja 
personiski vai arī pa e-pastu. 
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2. pielikums  
 

2006./2007. akadēmiskā gada maăistra darbu tēmas 

   
 
 
 

 Maăistra darba tēma Darba zinātniskais vadītājs 

1. Valsts finansēto plānveida lielo locītavu endoprotezēšanas 
operāciju skaita ietekmējošo faktoru raksturojums  

Asoc. prof. A. Villeruša 

2. Ārstu – speciālistu sniegto pakalpojumu pieejamība Rīgas 
un Vidzemes iedzīvotājiem  

Prof. Ăirts Briăis  

3. Darbā iegūtās traumas ārstēšanās izdevumu kompensācijas 
no VSAA raksturojums  

Asoc. prof. A. Villeruša 

4. Mātes sociālā, demogrāfiskā stāvokĜa, dzīves veida faktoru 
un grūtnieču aprūpes rādītāju saistība ar samazinātu 
jaundzimušā svaru  

Prof. Ăirts Briăis 

5. Veselīga novecošana un to ietekmējošie faktori gados 
veciem cilvēkiem Latvijā   

S. Tomsone 

6. Veselības apdrošināšanas tirgus  Prof. G. Pettere  

7. Arodslimību savlaicīga diagnostika un tās saistība ar 
atgriešanos darbā personām ar īpašām vajadzībām  

Ž. LinĦika  

8. Iekštelpu gaisa kvalitātes atšėirības starp mājokĜu un biroju 
vidi, tā saistību ar mājokĜu iedzīvotāju un biroja darbinieku 
subjektīvo veselības novērtējumu  

Ž. LinĦika 

9. Sadzīves nelaimes gadījumu ietekmējošie 
sociālekonomiskie un uzvedības faktori  

Asoc. prof. A. Villeruša 

10. Valsts apmaksātas pretgripas vakcinācijas kampaĦas 
efektivitāte 2005.-2006. gadā Latvijā  

I. Strēle   

11.  Jūrnieku saslimstības ar balsta un kustību aparāta slimībām 
un traumatisma saistība ar darba vides riska faktoriem 

Prof. M. Eglīte  

12.  Cukura diabēta pacientu apmācības un glikēmijas 
paškontroles saistība ar diabēta metabolo kompensāciju  

Prof. Ă. Briăis  
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3.pielikums  

 
 

RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmas 
studentu aptaujas anketa 

 

 

 

Cienījamais student, 

 
Šīs aptaujas mērėis ir iegūt Tavu vērtējumu un viedokli par RSU Sabiedrības veselības 

fakultātes maăistra studiju programmas organizāciju, studiju procesa gaitu, izpildījuma 
kvalitāti un sniegto zināšanu praktisko noderību. 

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai veiktu uzlabojumus un papildinājumus studiju 
programmas turpmākā organizēšanā un pilnveidošanā.  

Lūdzam Tevi atbildēt uz anketas jautājumiem, sniedzot savu viedokli un vērtējumus!  
 

1. Kādi motīvi noteica Tavu izvēli studēt RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra 
studiju programmā (vari izvēlēties vairākus atbilžu variantus)?  

 
1. PadziĜināta interese par sabiedrības veselību un epidemioloăiju 

2. Vēlme attīstīt akadēmisko (zinātnisko) karjeru  

3. Maăistra grāda un diploma iegūšana kā prestiža lieta 

4. Maăistra grāda un diploma iegūšana kā nepieciešamība  

5. Cits variants ........................................................................................................ 

..................................................................................................................... 

 
2. Vai Tevi apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 

 
1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
 

3. Vai Tevi apmierina studiju procesa organizācija kopumā?  
 

1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 
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5. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Tev īpaši patīk?   
 
 

 

 

 
6. Kuras būtu tās lietas, kas studiju programmā un mācību laikā Tev īpaši nepatīk / 
traucē?  
 

 

 

 
 
7. Kur Tu visbiežāk meklē studiju patstāvīgam darbam nepieciešamos mācību 
materiālus un papildus literatūru?   
 

1. Nacionālā bibliotēkā, Akadēmiskā bibliotēkā un citās publiskās 
bibliotēkās  

2. RSU bibliotēkā  
3. Izmantoju Interneta resursus 
4. Izmantoju savā darba vietā pieejamos informācijas un literatūras 

avotus 
5. Pērku grāmatas 
6. Citi varianti ............................................................................................... 

 
8. Cik lielā mērā Tu esi apmierināta/-s ar studiju patstāvīgajam darbam nepieciešamo 
informācijas materiālu pieejamību RSU bibliotēkā?  

 
1. Apmierina 
2. Drīzāk apmierina 
3. Drīzāk neapmierina 
4. Neapmierina 

 
9. Kā Tu raksturo datoru pieejamību RSU? 
 

1. Pietiekama 
2. Nepietiekama 
3. RSU datorus neizmantoju, jo dators ir pieejams mājās vai darbā 
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10. Kā Tu raksturo Interneta pieejamība RSU?  
 

1. Pietiekama 
2. Nepietiekama 
3. RSU interneta pieslēgumu neizmantoju, jo tas ir pieejams mājās vai 

darbā 
 
11. Tavi komentāri un ieteikumi Sabiedrības veselības maăistra studiju programmas 
pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai  

 
 

 

 

 
 
12. Vai Tavs pašreizējais ieĦemamais amats un veicamie darba pienākumi ir saistīti ar 
sabiedrības veselību? 
 

1. Jā 
2. DaĜēji 
3. Nē 
4. Nestrādāju vispār  

 
 
13. Vai Tu rekomendētu saviem draugiem un citiem interesentiem studēt Sabiedrības 
veselības maăistra studiju programmā? 

 
1. Jā 
2. Nē  
3. Grūti pateikt  

 
 
 
 
 

 

Paldies! 
 

Un veiksmi tālākās studijās Sabiedrības veselības fakultātē!☺  
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AKADĒMISKĀ MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
SABIEDRĪBAS VESELĪBA 

 

 
 
 
 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rīga, 2006.gads 
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1. STUDIJU PROGRAMMAS PAŠVĒRTĒJUMS 
 
 
1.1. Studiju programmas mērėi:  
 

1. Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus mūsdienu sabiedrības veselības zinātĦu 
jomās ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām un spēju veiksmīgi darboties 
sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā, novērtēt dinamiskās 
izmaiĦas, saskaĦot starpsektoru sadarbību un veidot uz dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu virzītu veselības aprūpes sistēmu. 

2. Sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās disciplīnas attīstību Latvijā, 
veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības veselības speciālistu.  

 
1.2. Studiju programmas uzdevumi:  
 

1. Sniegt topošiem maăistrantiem padziĜinātas teorētiskās un metodoloăiskās 
zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā. 

2. Nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieĦemšanā, 
dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. 

3. Sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 
prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā. 

4. Īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un Pasaules sabiedrības 
veselības nozares attīstības tendencēm. 

5. Palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 
projektu izstrādē un īstenošanā. 

6. Sekmēt maăistra studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 
konkurētspēju gan Latvijas, gan arī Eiropas darba tirgū.  

 
1.3. Studiju programmas organizācija 
 
Maăistra studiju programma Sabiedrības veselībā ir veidota saskaĦā ar LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, jo tā 
paredz:  

1. PadziĜinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaĦu apgūšanu un attīstīšanu 
sabiedrības veselības zinātnē. 

2. Studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 

Maăistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 kredītpunktus 
sastāda maăistra darbs.  

1. tabula 
 

Studiju gads Apgūstamie studiju priekšmeti, to jomas 
I studiju gads � A (obligātās) kategorijas studiju priekšmeti, kuru mērėis ir teorētisko 

un praktisko zināšanu sniegšana pētniecībai sabiedrības veselības nozarē: 
sabiedrības veselības teorija; epidemioloăija; pētniecības metodoloăija; 
kvalitatīvās pētniecības metodes; statistika.  

II studiju gads  � B (obligātās izvēles) kategorijas studiju priekšmeti, kuri ir paredzēti 
padziĜinātu zināšanu iegūšanai dažādās sabiedrības veselības jomās: 
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veselības veicināšanā, politikā un praksē; veselības aprūpes 
menedžmentā, profesionālajā ētikā, pacientu tiesībās, vides veselībā u.c.  
� Tiek izstrādāts un aizstāvēts maăistra darbs. Maăistra darbs ir 
pētniecisks darbs sabiedrības veselības zinātnē vai kādā no tās 
apakšnozarēm, kurā topošais maăistrants parāda savas spējas zinātniskajā 
pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus secinājumus.  

 
Visa studiju programmas norise ir organizēta atbilstoši padziĜinātu un specifisku zināšanu 

apguves vajadzībām sabiedrības veselības zinātnē un praksē.  
 
1.4. Studijas programmas praktiskā realizācija 

 
Maăistra studiju programma ir paredzēta pilna laika klātienes studentiem, un tiek 

realizēta 2 akadēmiskos gados jeb 4 semestros. Studiju gadu veido divi semestri un ziemas 
un pavasara sesija.  

 
1. tabula 

Studiju programmas pamatdaĜas 
  

Studiju priekšmeti Apjoms kredītpunktos 

A kategorijas studiju priekšmeti 40 kredītpunkti 
B kategorijas studiju priekšmeti  20 kredītpunkti  
Maăistra darbs 20 kredītpunkti  
KOPĀ:  80 kredītpunkti 

 

 

Maăistra studiju programmas Sabiedrības veselībā paredzētās mācību vielas sekmīgai 
apguvei darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  
 

1. Interaktīvas lekcijas, kuru mērėis ir iesaistīt studentus aktīvā mācību vielas apguvē 
un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu identifikācijā, problēmsituāciju 
analīzē un risinājumu piedāvāšanā.  
 

 2. Nodarbības un semināri. Semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju priekšmeta 
mācību materiāls, pārrunātas sarežăītākās priekšmeta tēmas un trenētas praktiskās 
iemaĦas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas semināros, piemēram, 
pētniecības projekta izveidošanā un prezentācijas prasmju treniĦā. Studentiem notiek 
praktiskās nodarbības ar statistiskajām datu apstrādes programmām: SPSS, 
STATISTIKA, EPI-INFO u.c. 
 

 3. Studentu patstāvīgais darbs, kura mērėis ir sagatavot studentu patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības darbībai. TādēĜ maăistra programmas studiju process paredz studenta 
individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, eseju, 
pētniecības projektu sagatavošanu un prezentāciju.  

 

Pielietoto mācību metožu mērėis ir pilnveidot maăistrantu spēju kritiski analizēt 
sabiedrības veselības situācijas un atklāt problēmas, pieĦemt lēmumu problēmu atrisināšanai, 
pielietojot teorētiskās zināšanas, loăiski prognozējot situāciju attīstību nākotnē, attīstīt 
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saskarsmes spējas, veicināt līdera un vadītāja prasmes, spēju strādāt individuāli un grupā, 
pielietot zināšanas praksē. 
 

2005./ 2006. akadēmiskajā gadā maăistra studiju programmas sabiedrības veselībā 
organizācijā un praktiskajā realizācijā tika veiktas sekojošas izmaiĦas: 

 
1. Ieviests jauns studiju priekšmets “Sabiedrības veselības teorija” (A, 6 KP, I studiju 

gads 1. semestris). 
2. Izdarītas korekcijas I studiju gada studiju priekšmetu KP apjomos, lai saglabātu to 

kopēju summu – 40 KP. 
3. Studiju priekšmetu “Etiėete un sevis prezentācija” realizācijā tika iesaistīta jauna 

pasniedzēja (L. GediĦa).  
4. Sabiedrības veselības fakultātes profilējošā struktūrvienība – Sabiedrības veselības un 

epidemioloăijas katedra- ieguva jaunas telpas Kronvalda bulv. 9. Mācību auditorijas 
ir aprīkotas ar modernu prezentācijas tehniku un interneta pieslēguma iespējām.   

 

 1.5. Vērtēšanas sistēma 
 

Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām”.  

Vērtējot studiju programmas studentu sasniegumus, tiek ievēroti sekojoši principi: 
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība, t.i., studentiem, uzsākot studiju 

priekšmeta apguvi, ir pieejama informācija par to prasību kopumu, kas ir 
nepieciešams pozitīvai izglītības sasniegumu novērtēšanai;  

2. Vērtējuma obligātuma princips – Studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu 
vērtējumu par programmas satura apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala 
pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., 
vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles);  

 
Studiju vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 

ballu sistēmā (sk. 2. tabulu). Viszemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).  
 

2.tabula 
 

Eksāmena un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas 10 ballu skala  
 

Apguves līmenis Vērtējums 
( balles) 

Vērtējums 

10 (izcili) Izcils 
ěoti augsts 

9 (teicami) Teicams 

8 (Ĝoti labi) ěoti labs 
Augsts 

7 (labi) Labs 
6 (gandrīz labi)  Gandrīz labs 
5 (viduvēji)  Viduvējs Vidējs 
4 (gandrīz viduvēji)  Gandrīz viduvējs 

3 (vāji) Zems 
2 (Ĝoti vāji) 

Negatīvs vērtējums 
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 1 (Ĝoti, Ĝoti vāji)  
 

Pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas un nosaka studiju priekšmeta 
vadītājs. Galīgajā vērtējumā par studiju priekšmeta apguvi var ietvert studenta darba 
novērtējumu visa studiju priekšmeta apguves laikā, piemēram: 
� līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās, 
� kontroldarbu rezultāti, 
� patstāvīgo mājas darbu rezultāti,  
� patstāvīgo darbu (grupas un individuālo) aizstāvēšana, 
� ieskaites vai eksāmena vērtējums. 

 
Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: uzdevums, referāts, problēmas izpēte, 

situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta analīze, faktu materiālu apkopojums un 
izvērtējums u.c. 
Eksāmenu prasības apstiprina atbilstošās katedras vadītājs.  
Students ir sekmīgi apguvis studiju priekšmetu, ja: 
� nodarbību un semināru apmeklētība ir 100%; 
� aktīvi uzstājies semināros; 
� savlaicīgi iesniedzis visus mājas darbus; 
� pārbaudes darbi un gala pārbaudījums vērtēts vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles) 
 

Studiju programmas beigās students raksta maăistra darbu. Tas ir individuāls pētniecisks 
darbs, kurš tiek sagatavots un prezentēts atbilstīgi RSU Nolikumam Par maăistra darba 
izstrādāšanu un aizstāvēšanu.  

2005./ 2006. studiju gadā maăistra darbus aizstāvēja trīspadsmit (13) Sabiedrības 
veselības fakultātes Maăistra studiju programmas II studiju gada studentes (tēmas sk. 
1.pielikumā). 7 studentes, kuras aizstāvēja maăistra darbu, sākotnēji ir studējušas RSU 
Sabiedrības veselības skolā un pēc studiju programmas akreditācijas beigām tika ieskaitītas 
RSU Sabiedrības veselības fakultātes Maăistra studiju programmā maăistra darba 
izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Maăistra darba novērtēšanas komisija noslēguma sēdē atzina, 
ka visas 13 Sabiedrības veselības fakultātes Maăistra studiju programmas studentes ir 
sekmīgi aizstāvējušas savus izstrādātos maăistra darbus un ieguvušas sekojošus vērtējumus:  

 
� Vērtējums “teicami” ( 9 balles) – 2 studentes  
� Vērtējums “Ĝoti labi” (8 balles) – 2 studentes  
� Vērtējums “labi” ( 7 balles) – 1 studente  
� Vērtējums “gandrīz labi “ (6 balles) – 3 studentes  
� Vērtējums “viduvēji” (5 balles) – 1 studente  
� Vērtējums “gandrīz viduvēji” (4 balles) – 3 studentes  
 
Izpildot visas studiju programmas prasības un sekmīgi aizstāvot maăistra darbu studentes 

ir tiesīgs iegūt veselības zinātĦu maăistra grādu veselības aprūpē.  
 

1.6. Studējošo raksturojums 
   
 Par RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmas sabiedrības 
veselībā studentiem var kĜūt Latvijas Republikas pilsoĦi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 
augstāko izglītību (bez vecuma ierobežojuma) sekojošās zinātĦu jomās: sabiedrības veselībā; 
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veselības un sociālā aprūpe; ārstniecība, zobārstniecība, farmācija; sociālās un cilvēkrīcības 
zinātnes; informācijas un saskarsmes zinātnēs. UzĦemšanas noteikumus sk. www.rsu.lv  
 

1.6.1. Studējošo skaits programmā.  
 

2005./2006. studiju gadā maăistra programmā studēja 28 pilna laika studenti, no tiem: 
15 pirmajā studiju gadā un 13 otrajā studiju gadā.  

 
1.6.2. Studējošo aptaujas un to rezultāti 
 

 Lai noskaidrotu studējošo studentu viedokĜus par maăistra studiju programmu un tās 
organizāciju, tiek veikta anonīma studentu anketēšana. Studentiem aptaujas anketā ir dota 
iespēja izteikt savus komentārus, ieteikumus un aizrādījumus.  

Noskaidrojot studentu motivāciju studēt sabiedrības veselības maăistrantūrā, studenti 
uzsvēra, ka studē, jo maăistra grāds ir nepieciešams priekšnosacījums viĦu tālākās karjeras 
attīstībā. Studenti atzīmēja arīdzan padziĜinātu interesi par sabiedrības veselību un 
epidemioloăiju, kā arī vēlmi attīstīt akadēmisko karjeru.  

 

Studentus studiju procesā apmierina sekojošas lietas: 

Studiju programmas saturs. 

� Sabalansēts studiju apjoms un optimāls patstāvīgo darbu daudzums. 

� Pasniegto studiju priekšmetu praktiskā noderība un iegūto zināšanu pielietojamība. 

� Pasniedzēju profesionalitāte un studiju priekšmetu pasniegšanas kvalitāte. 

� Studijām paredzētais laiks un struktūrvienības ăeogrāfiskā atrašanās vieta. 

 

Studenti iesaka uzlabot sekojošas lietas: 

� Uzlabot informācijas sniegšanu par studiju procesa organizāciju un norisi.  

� Pārskatīt atsevišėu studiju priekšmetu programmas, lai turpmāk izvairītos no tematu 
atkārtošanās.  

� Papildināt studiju programmu ar jauniem izvēles studiju priekšmetiem, tādiem kā: 
“Sabiedriskās attiecības”, “Projektu rakstīšana”, “Lietvedība”.  

 
 1.6.3. Absolventu aptaujas un to rezultāti 
 

Ar absolventu aptaujas starpniecību tiek iegūta atgriezeniskā saite un ievākta būtiska 
informācija par absolvētās studiju programmas noderību un apgūto zināšanu izmantojamību 
darba tirgū un tālākās karjeras veidošanā. 
 Apkopotās informācijas galvenie secinājumi:  

1. Maăistra studiju procesā ir dotas padziĜinātas zināšanas pētnieciskajā metodoloăijā 
sabiedrības veselībā. 

2. Daudzveidīgā zinātniskā un lietišėā literatūra, kas apgūstama maăistra studiju laikā, ir 
devusi plašu skatījumu uz sabiedrības veselības zinātnes perspektīvām un pētniecības 
iespējām.  

3. Piedāvātie studiju priekšmeti ir kĜuvuši saturīgāki, kā arī ir pieaugusi mācību vielas 
pasniegšanas kvalitāte.  
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4. Studiju priekšmetu apjomi (lekcijas un nodarbības) ir bijuši adekvāti praktiskai 
nepieciešamībai un sekmīgai mācību vielas apgūšanai.  

5. Studiju laikā iegūtās zināšanas tiek sekmīgi izmantotas, veicot amata pienākumus, kā 
arī attīstot akadēmisko karjeru.  

 

 Maăistra studiju programmas studenti un tās absolventi ir sekmīgi sevi pieteikuši 
Latvijas darba tirgū un strādā iegūtai izglītībai atbilstošās darba vietās un amatos, piemēram: 
RSU Darba un vides veselības institūtā, Sabiedrības veselības aăentūrā, Veselības statistikas 
un medicīnas tehnoloăiju valsts aăentūrā, LR Veselības ministrijā, LR Labklājības ministrijā, 
Veselības veicināšanas valsts aăentūrā, Narkoloăijas aăentūrā, AIDS profilakses centrā u.c.  

 

  1.6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

  

 Fakultātes domē darbojas divi RSU Studējošo pašpārvaldes apstiprinātie studējošo 
pārstāvji. Tādejādi tiek nodrošināta patstāvīga studējošo klātbūtne un viĦu interešu 
aizstāvība, sagatavojot un apstiprinot fakultātes un tai piesaistīto RSU struktūrvienību 
darbības un attīstības prioritātes; izskatot un saskaĦojot studiju programmu projektus pirms 
to apstiprināšanas ārējos normatīvajos aktos un RSU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

 
1.7. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Studiju procesa realizācijā ir iesaistīti 20 pasniedzēji, t.sk. 7 profesori un asociētie 

profesori, 3 docenti, 4 lektori un 6 stundu pasniedzēji. 5 pasniedzēji turpina studijas 
doktorantūrā.      

 
 
1.8. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un 
uzdevumu īstenošanai.  

 
Pasniedzēji regulāri veic zinātnisko darbu sabiedrības veselības dažādās apakšnozarēs. To 

apliecina piedalīšanās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs, publikāciju skaits, 
dalība dažādos Latvijas un starptautiskos projektos. Kā nozīmīgākās sabiedrības veselībā 
raksturīgās zinātniskās jomas, kurās strādā programmas docētāji un tiek iesaistīti arī studenti, 
jāmin: 

� pētījumi par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības paradumiem (Latvijas 
pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības paradumu pētījums 
pusaudžiem, Pasaules veselības aptauja, Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojums u.c.); 
� pētījumi par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju apmierinātību ar 
to; 
� pētījumi par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību. 

 
Studiju programmas realizācijā pieaicinātie pasniedzēji ir augstas kvalifikācijas 

sabiedrības veselības dažādās jomās strādājoši speciālisti ar iepriekšēju pedagoăisku pieredzi.  
 
Sabiedrības veselības fakultātes Dome atbilstīgi Nolikumam par akadēmiskā personāla 

ievēlēšanas kārtību RSU novērtē attiecīgā amata pretendentu zinātnisko un pedagoăisko 
kvalifikāciju, kā arī ievēl lektorus, asistentus, pētniekus un vadošos pētniekus. Pasniedzēju 
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profesionālā un akadēmiskā kvalifikācija tiek izvērtēta pēc publikāciju skaita un iepriekšējās 
darba pieredzes akadēmiskā jomā. Pārējā akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka 
RSU Nolikums par akadēmiskā personāla ievēlēšanu. 
 
1.9. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

 
Sabiedrības veselības fakultātes profilējošajā Sabiedrības veselības un epidemioloăijas 

katedrā šobrīd štatā strādā 1 profesors, 1 asociētais profesors, 1 docents, 2 lektori un 3 lektora 
v.i., no kuriem 2 vienlaicīgi ir doktoranti un 1 post-doktorantūrā. 
 
Akadēmiskais personāls savu kvalifikāciju paaugstina:  
 

1. Piedaloties gan vietēja, gan starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs, 
semināros un kongresos:  

 
Asoc. prof. Anita Villeruša - Latvijas ārstu kongress, Eiropas Sabiedrības veselības skolu 
asociācijas (ASPHER) ikgadējā konference, Erevānā (Armēnija), Eiropas Sabiedrības 
veselības asociāciju ikgadējā konference, Grācā ( Austrija), 8 Pasaules negadījumu 
profilakses konference Durbanā ( Dienvidāfrika), RSU ikgadējā zinātniskā konference, PVO 
un VM konference jauniešu reproduktīvā veselība Latvijā, 2005.gada 29. oktobrī.  
Lektora v.i. Ieva Strēle - Stenda referāts: I Strele, V Pirags, G Brigis „Socio-economic 
determinants of diabetes control in Latvia 2000” 13. Eiropas Sabiedrības veselības 
asociācijas (EUPHA) konferencē Grācā (Austrijā) 2005.gada 10.-12.novembrī. 
Mutisks ziĦojums: I.Strēle, Ă.Briăis, V.Pīrāgs „Demogrāfisko, sociālo un ekonomisko 
faktoru saistība ar cukura diabēta apmācības pieejamību Latvijā” RSU 2006.gada 
Zinātniskajā konferencē 2006.gada 3.martā Rīgā. 
Stenda referāts: I.Strele, G.Brigis, V.Pirags „Demographic and socioeconomic differences in 
diabetes education in Latvia” EDEG 41.gadskārtējā konferencē Krakovā (Polijā) no 
2006.gada 20. līdz 23.maijam. 
Stenda referāts: I.Strele, G.Brigis „Self-rated health of individuals with diabetes in Latvia” 
21. Starptautiskā Donavas diabēta simpozija konferencē un 3.Baltijas valstu endokrinoloăijas 
kongresā Rīgā no 2006.gada 21. līdz 23.jūnijam. 
Lektora v.i. Inese Stars - Stenda referāts I.Stars, L. Ėikute, I. Pudule “ĖermeĦa masas 
indeksa un svara pašvērtējuma sakarības pieaugušo cilvēku populācijā Latvijā” RSU 
2006.gada Zinātniskajā konferencē 2006.gada 3.martā Rīgā. 
Lektora v.i. Inese GobiĦa - 2006.g.marts – RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 
GobiĦa I., Villeruša A., Pudule I. Veselības pašvērtējumu noteicošie veselības indikatori 
skolas vecuma bērniem Latvijā. RSU 2006.g. Zinātniskās konferences tēzes. Rīga, 2006; 
77.lpp.  
Pudule. I., Grīnberga D., Velika B., GobiĦa I., Villeruša A. Interneta izmantošana 
informācijas iegūšanai par veselību – pirmās starptautiskās aptaujas rezultāti Latvijā. RSU 
2006.g. Zinātniskās konferences tēzes. Rīga, 2006; 163. lpp.  
2005.g.nov. 13-tā Eiropas Sabiedrības veselības konference Grācā Jece. I. Bullying and 
psychosomatic complaints among school-aged children in Latvia. Abstract, 13th European 
Public Health Conference, European Journal of Public Health, Vol. 15, Suppl. 1, 2005: 167.  
Doc. Dzintars Mozgis  
Latvijas Ārstu kongress. Kā prātīgi organizēt veselības aprūpi bērniem? Referāts un 
problēmsēdes vadīšana kopā ar asoc. profesori A. Villerušu; 
Interreg III c Future Health ietvaros: Rīga, Neatliekamās palīdzības reorganizācija bērniem 
Rīgas pilsētā 15.11.2005 un16.11.2005; 
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Interreg III c Future Health ietvaros: Rīga, Problēmsēde Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīcā, referāts, Neatliekamās palīdzības nākotnes vīzija, sēdes vadīšana 05.06.2006; 
Prof. Ăirts Briăis Latvijas ārstu kongress 2005. gada 16-18. jūnijs. 
 

2. Līdzdarbojoties projektos: 
Asoc. prof. Anita Villeruša  
PVO aptauja „Veselības ieražas skolas vecuma bērniem 2005/2006 m.g. Latvijā”; vad. I. 
Pudule ( 2005.-2009) ,VM, VVVA  
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, FINBALT projekts, 2006, vad. 
I. Pudule ( 2004-2005.) VM; VVVA 
Prof. Ăirts Briăis Eiropas Savienības Veselības apsekojumu informācijas datubāzes 
(EUHSID) projekts. (2005 – 2007) BeĜăijas Zinātniskais sabiedrības veselības institūts. 
Projekta vad. Dr. Jean Tafforeau. 
Veselības reformas – Latvija (Health in Transition – Latvia). (2004 – 2006). PVO un 
starptautiskais projekts „Observatorija”.  
 

3. Paaugstinot kvalifikāciju apmācības semināros. 
 
Asoc. prof. Anita Villeruša  
PVO Eiropas reăionālā biroja organizēts seminārs par indikatoru izstrādi Veselības 
veicināšanas skolu novērtēšanā. Sigrisvilla (Šveice), 2005. gada novembris un  2006. gada 
maijs 
Lektora v.i. Ieva Strēle „Statistical Methods in Epidemiology” (3,75 KP) The Nordic 
School of Public Health, Gēteborga, Zviedrija, no 29/08/2005 – 09/09/2005 
Lektora v.i. Inese GobiĦa  
Dalība Starptautiskajā Skolēnu veselības paradumu pētījuma darba grupu sesijā Turīnā 
(2005.g. 22. – 26.novembris).  
Dalība Starptautiskajā Skolēnu veselības paradumu pētījumu darba grupu pavasara sesijā 
Budapeštā (2006.g. 8. – 10. jūnijs).   
Lektore Māra Kakse  
Dalība Latvijas Universitātes Ekonomikas teorijas katedras organizētajos semināros, ZBC 
Baltija seminārā Attīstības plāns – stratēăiskā plānošana ar līdzdalības vadības kartēm. 
Doc. Dzintars Mozgis  
ASPHER Faculty Development Pedagogic Institute  #2 Health Management 
Krakova, Polija 2005. gada 21. līdz 24. novembris 
INTERREG III C NORTH - FUTURE HEALTH 2005. gada 12.10.- 16.10. Tampere, 
Somija, 2006. gada 05.06. – 07.06. Rīga, Latvija 
Baltijas valstu bērnu ėirurgu kongress, Rīga, 01.06. – 03.06.2006. 
Lektore Lilita Bražinska  
Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 
“Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūciju vērtētājiem – akreditācijas kritēriji un  
procedūras”  
2005.g.25.septembrī. 
 

 1.10. Finansēšanas avoti un infrastruktūru nodrošinājums  
 
 Studijas RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem un fizisko un juridisko 
personu līdzekĜiem. RSU Sabiedrības veselības fakultātes maăistra studiju programmas 
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mācību process noris RSU struktūrvienībās Rīgā, Dzirciema ielā 16 un citās RSU 
struktūrvienībās.  

Rīgas StradiĦa Universitāte nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu 
iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un Interneta pieejamības ziĦā.  
 
Telpas un telpu iekārtojums.  

 
Lekciju auditorijas un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem un labas 

kvalitātes tāfelēm. Pēc pasniedzēja pieprasījuma auditorijas var tikt nodrošinātas ar video 
projektoriem un citu prezentācijas tehniku.  
 
Bibliotēkas resursi.  

 
RSU bibliotēka ir akreditēta, un tai piešėirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. 2005. 

gada 9. septembrī ar RSU bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem iepazinās Latvijas 
Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisija. Latvijas Bibliotēku padomes 2005. 
gada 20. septembra sēdē tika apstiprināts LBP Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinums 
par Rīgas StradiĦa universitātes bibliotēkas akreditāciju un tās atbilstību valsts nozīmes 
bibliotēkas statusam (LR Kultūras ministrijas Akreditācijas apliecība Nr. 7., 26.09.2005). 
Kopējais bibliotēkas fondu apjoms pārsniedz 320 tūkstošus vienības. 

Bibliotēkā ir pieejami vairāki kopkatalogi, to vidū: 8 valsts nozīmes bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs, Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs, Kurzemes 
virtuālais kopkatalogs.  

Literatūras meklēšanai studentiem tiek piedāvātas Tiešsaistes datu bāzes: Letonika , 
LURSOFT datu bāze, NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma), ASV Nacionālās 
medicīnas bibliotēkas tiešsaistes datu bāzes, EBSCO datu bāze, OVID datu bāzes (kas 
piedāvā dažādu medicīnas nozaru pilnu tekstu datu bāzes). 

Pieejami 50 Lippincott Williams & Wilkins žurnāli ar rakstu pilniem tekstiem. Starp 
tiem vairākus, kā Academic Medicine ; ACSM's Health & Fitness Journal ;American Journal 
of the Medical Sciences; American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation; Current 
Opinion in Infection Diseases ; Journal of Occupational & Environmental Medicine; Journal 
of Pediatric Gastroenterology & Nutrition u.c. plaši izmanto arī Sabiedrības veselības 
fakultātes studenti.   

Bibliotēka piedāvā elektroniskās informācijas resursu - Evidence Based Medicine 
Reviews (EBMR) - uz pierādījumiem balstītā medicīnā, kas apvieno četrus resursus (ACP 
Journal Club; Cochrane Central Register of Controlled Trials; Cochrane Database of 
Systematic Reviews; Database of Abstracts of Reviews of Effects) un ir vienoti izmantojamā 
datu bāzē.  

Pašreiz bibliotēkā par dažādām sabiedrības veselības tēmām ir vairāki simti grāmatu 
nosaukumi, tiek abonēti starptautiski atzīti sabiedrības veselības un epidemioloăijas žurnāli, 
piem. “International journal of epidemiology”, “European journal of Public Health” u.c. 
Bibliotēkā SVF studentu vajadzībām ir sagatavots studiju priekšmetu programmām atbilstošs 
literatūras katalogs, pēc kura studenti var atlasīt ieteicamās un papildus literatūras avotus.  

RSU bibliotēkā atrodas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) informatīvais centrs, 
kurā regulāri pienāk jaunākās šīs organizācijas publikācijas: dažādu starptautiski nozīmīgu 
konferenču apkopojumi, likumdošanas, politikas un stratēăiska rakstura dokumenti 
sabiedrības veselības jomā. Tā ir lieliska iespēja Sabiedrības veselības fakultātē studējošiem 
iepazīties ar jaunākajiem PVO izdevumiem. 
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 Informāciju tehnoloăijas. 

    Lai studentiem tiktu nodrošināts mūsdienīgs studiju process, Rīgas StradiĦa 
universitāte studentu apmācības vajadzībām piedāvā 3 datorklases ar 38 darbavietām. Datori 
ir aprīkoti ar standarta programmām, kā arī ar statistiskām datu apstrādes programmām SPSS 
for Windows 14.0 un EPI-INFO. Studentu darba vietas ir izveidotas atbilstoši darba 
aizsardzības un ergonomiskajām prasībām, lai maksimāli nodrošinātu gan pasniedzēja, gan 
studentu komfortu.   

Datoros ir uzstādīta jaunākās (statistikas) programmas, lai sagatavotu studentus atbilstoši 
mūsdienu darba tirgus kvalitātes prasībām. 

No lekcijām un nodarbībām brīvajā laikā studentam ir arī iespēja apmeklēt patstāvīgo 
darbu datorklasi, kurā iespējams sagatavot un izdrukāt mājas darbus, kopsavilkumus, 
referātus, kursa darbus, u.c. ar studiju procesu saistītus darbus. Brīvās pieejas datorklases 
darbavietas ir pieslēgtas internetam, lai dotu iespēju studentiem un docētājiem gūt papildus 
informāciju no globālā tīmekĜa. 

  Notiek nepārtraukta datoru un programmnodrošinājuma atjaunošana, piemēram, 
iegādāta jauna programma kvalitatīvo datu analīzei QSR NVivo 2 for Windows.  
 

1.11. Ārējie sakari.   

 

 SVF sadarbojas ar ASPHER un tās programmas ietvaros tiek uzturēta sadarbība ar 
maăistra studiju programmu KauĦas medicīnas universitātē, Debrecenas universitātē 
(Ungārijā), Kopenhāgenas universitātē, Malardalenas augstskolā un Karolinskas institūtā 
(Zviedrija). 

Maăistra programmas īstenošanā jau vairākus gadus piedalās Toronto universitātes 
Sabiedrības veselības zinātĦu fakultātes profesore Ilze KalniĦš. Maăistrantiem vienmēr tiek 
piedāvātas iespējas noklausīties vieslektoru lekcijas, kuras tiek organizētas RSU un ir 
saistītas Sabiedrības veselības un veselības aprūpes un politikas jautājumiem. 

Tiek veicināta akadēmiskā personāla pētnieciskās darbība un piedalīšanās 
konferencēs, semināros Latvijā un ārvalstīs. Gan prof. Maija Eglīte, gan asoc. prof. 
A.Villeruša un Ă. Briăis īslaicīgi uzturējušies starptautisku projektu īstenošanas sakarā 
ārvalstīs. 
 
Starptautiskās sadarbības veicināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:  

1. Turpināt sadarbību ar Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociāciju 
(ASPHER) maăistrantūras programmas starptautiskai akreditācijai un 
studentu apmaiĦas veicināšanai; 

2. Atbalstīt maăistra studiju programmas studentu studijas ārvalstīs.  

3. Plānots aktivizēt plašāku studentu apmaiĦu.  

4. Veicināt sadarbību ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām jaunu 
sadarbības formu meklēšanai starp Latvijas Sabiedrības Veselības asociāciju, 
Jauniešu Sabiedrības veselības asociāciju un Eiropas Sabiedrības veselības 
asociāciju.  

           Absolventu veiksmīgai iekārtošanai darbā sadarbībā ar Latvijas jaunatnes sabiedrības 
veselības asociāciju notiek tikšanās ar bijušajiem absolventiem, kā arī plānots uzsākt 
organizēt studējošo ikgadējas tikšanās ar vadošo Sabiedrības veselības iestāžu vadītājiem.  
 
Sabiedrības veselības fakultātes dekāne     A. Villeruša  



Rīgas StradiĦa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 
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1. pielikums  
 

2005./2006. akadēmiskā gada SVF maăistra studiju programmas II studiju gada 
studentu maăistra darbu tēmas un to zinātniskie vadītāji 

 
 Maăistra darba tēmas nosaukums  Darba zinātniskais vadītājs 

1.  Kaitīgo darba vides faktoru un darba drošības 
pasākumu savstarpējās sakarības. 

Žanna LinĦika  

2. Valsts apmaksāto un neapmaksāto vakcīnu 
izmantošana Latvijā.  

Prof . Ăirts Briăis  

3. Veselības pašvērtējums skolas vecuma bērniem 
Latvijā. 

Inese GobiĦa 

4.  Sakarības starp dzīvesveidu un ievainojumu 
biežumu augstāko mācību iestāžu studentiem. 

Asoc. prof. Anita Villeruša  

5. Informācijas un atbalsta ietekme uz ekskluzīvo 
zīdīšanu Latvijā pēc 2002. un 2006. gada 
aptaujām.  

Iveta Pudule  

6. Sakarības starp attieksmi pret ceĜu satiksmes 
drošību un satiksmes drošību pasākumu 
ievērošanu 15-64 gadu vecu iedzīvotāju vidū.  

Asoc. prof. Anita Villeruša  

7. Bezrecepšu medikamentu patēriĦš Latvijā no 
2001. līdz 2005.gadam. 

Prof. Indulis PurviĦš  

8. Kuldīgas rajona iedzīvotāju sirds veselību 
raksturojošo parametru izmaiĦas piecu gadu 
laikā.  

Dr.med. Vilnis Dzērve  

9. Arodslimību ietekme uz māsu dzīves kvalitāti.  Prof. Maija Eglīte  
10. Psihoemocionālais izdegšanas sindroms 

Neatliekamās medicīnas palīdzības 
darbiniekiem. 

Sabīne Grīnberga  

11. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošinājums Ogres, 
Aizkraukles un Jēkabpils rajonos.  

Asoc. prof. Jānis Dundurs  

12. Apsaldējumu rezultātā invaliditāti ieguvušo 
personu sociālekonomiskais raksturojums Rīgas 
pilsētā. 

Asoc. prof. Anita Villeruša  

13.  Aprūpes centros dzīvojošo garīgi slimo cilvēku 
dzīves kvalitāte.  

Prof. Raisa AndrēziĦa  

 



Akadēmiskā maģistrantūras studiju programma 
                                       akadēmisko (profesionālo) 
                                                   
                                      Sabiedrības veselībā  
                                               nosaukums  

 
 
  pašnovērtējums par 2004./2005. akadēmisko gadu 
 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. Izmaiņas, ja tādas ir. 
 
Studiju programmas mērķis ir sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās 
disciplīnas attīstību Latvijā, veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības 
veselības speciālistu apmācību un sagatavot augsti kvalificētus speciālistus sabiedrības 
veselības jomās ar fundamentālu teorētisko zināšanu bāzi, kuri spēs veiksmīgi darboties 
sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā.  
 
Studiju programmas uzdevumi:  

 sniegt topošiem sabiedrības veselības maģistrantiem padziļinātas teorētiskās un 
metodoloģiskās zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā; 
 nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā, 

kā arī dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un 
izvērtēšanā; 
 sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 

prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā; 
 īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un pasaules sabiedrības 

veselības nozares attīstības jaunākajām tendencēm; 
 palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 

projektu izstrādē un īstenošanā; 
 sekmēt maģistrantūras studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 

konkurētspēju Latvijas un Eiropas valstu darba tirgū.  
 

 
2. 

 
Studiju programmas struktūra. 

 2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās programmas sadaļās. 
Izmaiņu analīze un pamatojums. Studiju priekšmetu programmu sadalījuma atbilstība 
valsts standartiem (Ministru kabineta noteikumiem). 
 
Maģistrantūras studiju programma Sabiedrības veselībā ir veidota saskaņā ar LR 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 
standartu”, jo tā paredz:  
 padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu un attīstīšanu 

sabiedrības veselības zinātnē; 
 studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 

 
Studiju programma ir akreditēta uz 6 gadiem ar 2004.gada 28.janvāra LR Izglītības un 
zinātnes ministrijas Studiju programmu akreditācijas komisijas lēmumu Nr. 679. kā 
akadēmiskā studiju programma “Sabiedrības veselība”, kas ir paredzēta veselības 
zinātņu maģistra grāda iegūšanai veselības aprūpē. 
Maģistrantūras studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 
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kredītpunktus sastāda maģistra darbs. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs par kādu 
izvēlētu sabiedrības veselības tēmu, kurā topošais maģistrants demonstrē savas spējas 
zinātniskajā pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus secinājumus.  
 
Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu sadalījums: 
 Obligātais saturs ( A daļas studiju priekšmeti) sastāda 40 kredītpunktus.  
 Izvēles saturs (B daļas studiju priekšmeti) sastāda 20 kredītpunktus.  

 
 2.2. Studiju priekšmetu programmu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu 

nepieciešamība 
 

2004./2005. akadēmiskajā studiju gadā maģistrantūras studiju programmā 
Sabiedrības veselībā studentiem netika piedāvāti jauni studiju priekšmeti.   

 
3. Studiju programmas realizācija. 
 3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais 

darbs, komandas (mazo grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles 
pamatojums un analīze. 
 
Maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības veselībā paredzētās mācību vielas 
sekmīgai apguvei darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  
 
 Interaktīvas lekcijas.  

 
Apraksts un pamatojums: interaktīvo lekciju mērķis ir iesaistīt studentus aktīvā 
mācību vielas apguvē un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu 
identifikācijā, problēmsituāciju analīzē un risinājumu piedāvāšanā.  
 

 Nodarbības – semināri.  
 
Apraksts un pamatojums: semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju priekšmeta 
mācību materiāls, pārrunātas sarežģītākās priekšmeta tēmas un trenētas praktiskās 
iemaņas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas semināros, piemēram, 
pētniecības projekta izveidošanā un prezentācijas prasmju treniņā. Studentiem 
notiek praktiskās nodarbības ar statistiskajām datu apstrādes programmām: SPSS, 
STATISTIKA, EPI-INFO u.c. 
 

 Studentu patstāvīgais darbs.   
 
Apraksts un pamatojums: studentu patstāvīgā darba mērķis ir sagatavot studentu 
patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. Tādēļ maģistrantūras programmas 
studiju process paredz studenta individuālo darbu ar zinātnisko literatūru, kā arī 
literatūras apskatu, referātu, eseju, pētniecības projektu sagatavošanu un 
prezentāciju.  

 
 3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 

kontaktnodarbības sastāda vairāk par 50% no KP*, ir nepieciešams tā pamatojums 
(pielikumā Senāta, fakultātes Domes lēmumi). 
 
 Interaktīvas lekcijas sastāda ~ 10% no kopējā stundu apjoma. 
 Nodarbības – semināri sastāda ~ 40% no kopējā stundu skaita. 
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 Studentu patstāvīgais darbs sastāda ~ 50% no kopējā stundu skaita.  
 
* Ja programmas aprakstam izmantoti KP 

 3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērķiem un  
uzdevumiem.  
 
Maģistrantūras studiju programma Sabiedrības veselībā ir paredzēta pilna laika 
studējošiem un tiek realizēta 2 (divos) akadēmiskos gados. Studiju programmas saturs ir 
veidots atbilstoši iepriekš noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem (sk. 1. sadaļu).  
 
Studiju programmu veido: 
 
1. Teorētiskie studiju priekšmeti, kas padziļināti apskata epidemioloģiskās analīzes 
principus un sabiedrības veselības pētnieciskās metodoloģijas jautājumus, iepazīstina ar 
sabiedrības veselības zinātnē izmantotajām specifiskajām kvantitatīvajām un 
kvalitatīvajām pētniecības metodēm, kā arī datu statistiskās apstrādes paņēmieniem ( A 
daļas priekšmeti). 

 
2. Studiju priekšmeti, kas palīdz studentam padziļināti apgūt zināšanas un specializēties 
kādā no sabiedrības veselības apakšdisciplīnām: piemēram, pacientu tiesības, veselības 
veicināšana, veselības aprūpe, profesionālā ētika, vides veselība un arodveselība u.c. ( B 
daļas priekšmeti). 
 
3.Maģistra darbs, kura ietvaros studentam ir jāparāda spēja iedziļināties izvēlētās 
pētījuma tēmas problēmā, izvirzīt hipotēzi un piedāvāt maģistrantūras studiju līmenim 
atbilstošu pētāmās problēmas risinājumu. Maģistra darba prasība ir tā oriģinālā ievirze 
un zinātniskās novitātes elementi. 
 

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 

mijiedarbība. 
 
        Maģistrantūras studiju programmas veidošanā un īstenošanā piedalās augsti 
kvalificēts akadēmiskais personāls ar labām zināšanām sabiedrības veselībā un 
iepriekšēju darba pieredzi pedagoģijā. 
       Pasniedzēji sistemātiski veic zinātniskās aktivitātes sabiedrības veselības dažādās 
apakšnozarēs, piemēram, veselības veicināšanā, veselības aprūpē, veselības paradumu 
analīzē, vides veselībā, epidemioloģijā u.c. To apliecina pasniedzēju regulārā 
piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros gan Latvijā, gan arī ārvalstīs, 
publikāciju skaits, dalība dažādos vietējos un starptautiska mēroga projektos.  
  

 4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maģistra darbu tēmu 
atbilstība studiju programmas saturam. 
 
       Viens no maģistrantūras studiju programmas galvenajiem uzdevumiem ir veicināt 
šīs programmas studentu aktīvu iesaistīšanu akadēmiskajā pētniecībā. Tam nolūkam 
studiju procesā liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgā darba organizēšanai: 
zinātniskās literatūras kritisku lasīšana un padziļināta analīze, aktuālu pētniecisko 
jautājumu meklēšana un to pamatošana, pētniecības plāna un metodikas izvēle, referātu, 
eseju sagatavošana, maģistra darba uzrakstīšana un sekmīgu tā aizstāvēšana  
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Studiju laikā studenti tiek iesaistīti dažādās zinātniskās aktivitātēs:   
 pētījumos par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselību ietekmējošiem paradumiem 

(piemēram, Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu pētījums; Veselības 
paradumu pētījums skolas vecuma bērniem, u.c.); 
 pētījumos par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju 

apmierinātību ar to; 
 pētījumos par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību; 
 zinātniski praktiskos pasākumos Latvijā, kurus organizē dažādas valstiskas un 

nevalstiskas organizācijas sabiedrības veselības jautājumos; 
 citu valstu zinātnieku semināros, kas tiek organizēti fakultātē, pasniedzēju 

sadarbības projektu ietvaros.  
 

5. Vērtēšanas sistēma. 
 5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 

pamatojums un analīze. 
 
Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās studiju 
programmām: 
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi: 
 studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura apguvi, 

t.i., pārbaudes darbi un gala pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir vērtēts ar pozitīvu 
vērtējumu, t.i., vismaz ar novērtējumu "gandrīz labi" (4 balles);  
 students ir sekmīgi izpildījis citas studiju priekšmeta apguves vērtēšanas prasības: 

savlaicīgi iesniedzis mājas darbus; lekciju un semināru apmeklētība sastāda 80%; ir 
izrādījis aktīvu līdzdalību semināros un interaktīvajās lekcijās.  
 
Sekmju rezultāti tiek vērtēti 10 (desmit) ballu skalā.  
 

 5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtraukta novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra 
beigās). Izvēles pamatojums. 
 
Studentu zināšanu pārbaudes biežumu nosaka katra studiju priekšmeta programmas 
vadītājs atbilstoši studiju priekšmeta saturam un izvēlētajām pārbaudes formām 
(piemēram, mājas darbi, kontroldarbi, prezentācijas semināri, eksāmens vai ieskaite).  
 

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 6.1. Studējošo aptauju (par studiju procesa organizācijas kvalitāti u.c.) rezultāti un 

analīze (pielikumā – aptauju anketu paraugi). 
  
      Lai noskaidrotu studentu attieksmi pret maģistrantūras studiju programmu kopumā, 
kā arī atsevišķiem studiju programmas priekšmetiem, regulāri tiek rīkota studentu 
aptauja. Anketu rezultātu tiek apspriesti katedru sēdēs un fakultātes domē.  
Aptaujās iegūtā informācija ļauj secināt, ka: 
 studiju priekšmetu pasniegšana galvenokārt tiek vērtēta ar novērtējumu "labi". 

Pasniegšanas veids ir uzskatāms par atbilstošu mācību vielas apguves vajadzībām un 
studiju priekšmeta mērķa un uzdevumu sekmīgai izpildei.  
 atsevišķos studiju priekšmetos piedāvātā apmācības forma - diskusija - tiek pozitīvi 

novērtēta. Tā ir īpaši noderīga neskaidru un sarežģītu jautājumu risināšanā, kas rodas 
mācību vielas apguves laikā.  
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 apmācības procesā notiek teorētisko un praktisko zināšanu un iemaņu integrēšana; 
 lekcijās un nodarbībās sniegtās informācijas apjoms tiek atzīts par piemērotu 

maģistrantūras līmeņa studijām; 
 pozitīvi tiek novērtēta bibliotēkas piedāvāto resursu palielināšanās, kas uzlaboto 

studiju programmā paredzētās vielas apguves efektivitāti. 
 

 6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
 
       Ar absolventu aptaujas starpniecību tiek iegūta atgriezeniskā saite un ievākta 
būtiska informācija par absolvētās studiju programmas noderību un apgūto zināšanu 
izmantojamību darba tirgū un tālākās karjeras veidošanā. 
 Apkopotās informācijas galvenie secinājumi:  
 maģistrantūras studiju process studentiem ir devis padziļinātas zināšanas 

pētnieciskajā metodoloģijā sabiedrības veselībā un epidemioloģijā; 
 daudzveidīgā zinātniskā rakstura literatūra, kas apgūstama maģistrantūras studiju 

laikā, ir devusi plašu skatījumu uz sabiedrības veselības zinātnes perspektīvām un 
pētniecības iespējām; 
 piedāvātie studiju priekšmeti ir kļuvuši saturīgāki, kā arī ir pieaugusi mācību vielas 

pasniegšanas kvalitāte; 
 studiju priekšmetu apjomi, t.i. lekciju un nodarbību stundu skaits, ir bijuši adekvāti 

praktiskai nepieciešamībai un sekmīgai mācību vielas apgūšanai;  
 studiju laikā iegūtās zināšanas tiek sekmīgi izmantotas, veicot ikdienas pienākumus 

un attīstot darba karjeru.  
 
Maģistrantūras studiju programmas studenti un tās absolventi ir sekmīgi sevi pieteikuši 
Latvijas darba tirgū un strādā iegūtai izglītībai atbilstošās darba vietās un amatos, 
piemēram: RSU Darba un vides veselības institūtā, Sabiedrības veselības aģentūrā, 
Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūrā, LR Veselības ministrijā, LR 
Labklājības ministrijā, Valsts Veselības veicināšanas aģentūrā.  
 
Darba devēju aptaujas mērķis ir uzzināt viņu vērtējumus, prasības un vajadzības 
attiecībā uz jaunajiem sabiedrības veselības speciālistiem un novērtēt šo speciālistu 
sagatavotību un piemērotību Latvijas darba tirgus situācijai.   
Darba devēji uzskata, ka maģistranti:  

 ir ieguvuši labas prasmes darbā ar datoru, kā arī teorētiskās un praktiskās zināšanas 
statistiskajās datu apstrādes programmās: SPSS, EPI-INFO, STATISTIKA u.c.; 

 pārzina sabiedrības veselībā izmantotās matemātiskās statistikas metodes un spēj 
patstāvīgi sagatavot iegūto datu analīzes un interpretācijas materiālu; 

 orientējas veselības aprūpes, pacientu tiesību un vides veselības likumdošanas 
jautājumos un spēj izstrādāt normatīvos aktus un likumprojektus veselības aprūpes un 
vides veselības jomā; 

 strādā pie dažādu projektu (tai skaitā starptautisku) pieteikuma plānošanas, 
izstrādes, kā arī koordinē projekta norises gaitu; 

 māk izvērtēt situācijas epidemioloģisko nozīmību un pieņemt rīcības lēmumus 
ieņemamā amata tiesību, pienākumu un profesionālās kompetences ietvaros; 

 ir ieguvuši padziļinātu izglītību sabiedrības veselībā ar labi integrētām praktiskām 
un teorētiskām zināšanām.  
 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 
 7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu. 
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Programmā iesaistītā akadēmiskā personāla kopējais skaits ir 26 pasniedzēji, t.sk. 6 
profesori un asociētie profesori, 5 docenti, 15 pasniedzēji ar maģistra grādu. Viens no 
docentiem ieguva akadēmisko amata nosaukumu 2004/2005. gadā. Tika aizstāvēta 
viena doktora disertācija.  Nākošajā mācību gadā tiek plānots uzņemt četrus jaunus 
doktorantus.     
 

 7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām. 
 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām. Studiju 
priekšmetu programmu vadītāji nepārtraukti strādā pie jaunu mācību spēku 
piesaistīšanas studiju programmas īstenošanai. Sakarā ar akadēmiski izglītotu docētāju 
nelielo skaitu studiju programmas izpildē tiek pieaicināti sabiedrības veselības nozaru 
vadošie speciālisti valstī.  
 

 7.3. pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programma. 
 
70 % no maģistrantūras studiju programmā iesaistītajiem akadēmiskā personāla 
darbiniekiem ir Rīgas Stradiņa universitātes štata pasniedzēji.  
 

 7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti. 
 
Cilvēkresursu problēma, t.i, sabiedrības veselības praksē un pētniecībā strādā 
salīdzinoši neliels nodarbināto personu skaits, tādēļ ir zināmas grūtības piesaistīt 
pasniedzējus, kuri varētu līdzdarboties pedagoģiskajā darbā un izglītības programmas 
īstenošanā. Perspektīvā tiek plānots palielināt doktorantu skaitu un veicināt vieslektoru 
pieaicināšanu.  

 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 8.1. Studiju programmas finansēšana. 

 
Studiju programmas finansēšanas avoti: 
 no valsts budžeta; 
 no fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.  

Akadēmiskā studiju gada izmaksas, mācoties Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības 
veselības fakultātes piedāvātajā maģistrantūras studiju programmā, ir ievērojami 
zemākas nekā līdzīgās studiju programmās Eiropas augstākajās mācību iestādēs. 
 

 8.2. Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti : to skaita, lieluma un 
aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Studiju procesa sekmīgai norisei studentiem un pasniedzējiem ir pieejamas vajadzībām 
atbilstoša skaita un lieluma auditorijas, kuras ir aprīkotas ar tāfelēm un kodoskopiem.  
 

 8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. Izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Bibliotēka iespēju robežās tiek papildināta ar jaunākām mācību grāmatām un 
periodiskajiem izdevumiem sabiedrības veselības nozarēs. RSU bibliotēkā studentu 
rīcībā ir plašs PVO dokumentācijas centra materiālu klāsts. Papildus jau esošajiem 
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periodiskajiem zinātniskajiem žurnāliem ir pasūtīts un regulāri saņemts žurnāls“ 
International journal of Epidemiology” , European Journal of Public Health”.  
 

9. Ārējie sakari. 
 9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu izpildes 

kontekstā. 
Saikne ar darba devējiem tiek nodrošināta: 
 regulāri intervējot un aptaujājot darba devējus ar mērķi noskaidrot viņu vērtējumus, 

vēlmes un priekšlikums par jauno sabiedrības veselības speciālistu apmācības taktiku un 
sagatavotību; 
 iesaistot vadošos sabiedrības veselības praktisko iestāžu speciālistus studiju 

programmas realizācijā; 
 ar Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas starpniecību tiek uzturēta regulāra 

sadarbība un komunikācija ar dažādām sabiedrības veselības jomā strādājošajām valsts 
un nevalstiskajām institūcijām. Regulārie kontakti ļauj izzināt sabiedrības veselības 
speciālistu pieprasījumu un iespējas darba tirgū Latvijā un Eiropā.  
 

 9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs. 
Sabiedrības veselības maģistrantūras programmas ietvaros veidojas laba sadarbība ar 
līdzīgām programmām Kauņas Medicīnas universitātē( Lietuva), Tartu universitātē 
(Igaunija), Kuopio universitātē (Somija), Debrecenas ( Ungārija) universitātē.  
Sabiedrības veselības fakultātes dekāne regulāri piedalās ikgadējās ASPHER (Eiropas 
Sabiedrības veselības skolu asociācijas) konferencēs. Studiju programma tiek plānota 
atbilstīgi jaunākajām nostādnēm sabiedrības veselībā Eiropā. 
 

 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa valstīm). 
 
Maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības veselībā veidošanā un īstenošanā 
piedalās Toronto Universitātes profesore Ilze Kalniņš, kura līdzdarbojas studiju 
priekšmeta “Pētniecības metodoloģija” realizēšanā un studentu konsultēšanā par 
zinātniskās metodoloģijas jautājumiem maģistra darba rakstīšanas laikā. 2004/2005. 
studiju gadā studiju priekšmeta Biostatistika īstenošanā piedalījās Kuopio Universitātes 
(Somija) lektors Noels Barengo. 
 

 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm). 
 
Sabiedrības veselības maģistrantūras studenti aktīvi meklē iespējas studijām ārvalstu 
augstskolās.  
Sabiedrības veselības fakultātes maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības 
veselībā 2. (otrā) studiju gada studente Dana Šumilo 2004./2005. studiju gadā turpina 
studijas Sabiedrības veselības zinātnē Oksfordas universitātē. Otrā kursa studente Elīna 
Pujāte iestājās viena gada maģistrantūras programmā Ulmea universitātē (Zviedrija).  

 9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm). 
 
Līdz šim programmā nav studējuši ārvalstu studenti. 
 

  
 
SVF dekāne____________________________/ asoc. prof. A.Villeruša 
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Akadēmiskā maģistrantūras studiju programma 
                                       akadēmisko (profesionālo) 
                                                   
                                      Sabiedrības veselībā  
                                               nosaukums  

 
 
  pašnovērtējums par 2003./2004. akadēmisko gadu 
 
 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi. Izmaiņas, ja tādas ir. 
 
Studiju programmas mērķis ir sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās 
disciplīnas attīstību Latvijā, veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības 
veselības speciālistu apmācību un sagatavot augsti kvalificētus speciālistus 
sabiedrības veselības jomās ar fundamentālu teorētisko zināšanu bāzi, kuri spēs 
veiksmīgi darboties sabiedrības veselības problēmu 
identifikācijā un risināšanā.  
 
Studiju programmas uzdevumi:  

 sniegt topošiem sabiedrības veselības maģistrantiem padziļinātas 
teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā; 

 nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanā, kā arī dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, 
īstenošanā un izvērtēšanā; 

 sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, 
prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā; 

 īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un pasaules 
sabiedrības veselības nozares attīstības jaunākajām tendencēm; 

 palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku 
projektu izstrādē un īstenošanā; 

 sekmēt maģistrantūras studiju programmas sabiedrības veselībā absolventu 
konkurētspēju Latvijas un Eiropas valstu darba tirgū.  

 
 

2. 
 
Studiju programmas struktūra. 

 2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās programmas sadaļās. 
Izmaiņu analīze un pamatojums. Studiju priekšmetu programmu sadalījuma 
atbilstība valsts standartiem (Ministru kabineta noteikumiem). 
 
Maģistrantūras studiju programma Sabiedrības veselībā ir veidota saskaņā ar LR 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu”, jo tā paredz:  

 padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšanu un 
attīstīšanu sabiedrības veselības zinātnē; 

 studentu sagatavošanu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. 
 
Studiju programma ir akreditēta uz 6 gadiem ar 2004.gada 28.janvāra LR 
Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju programmu akreditācijas komisijas 
lēmumu Nr. 679. kā akadēmiskā studiju programma “Sabiedrības veselība”, kas ir 



paredzēta veselības zinātņu maģistra grāda iegūšanai veselības aprūpē. 
Maģistrantūras studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 20 
kredītpunktus sastāda maģistra darbs. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs par kādu 
izvēlētu sabiedrības veselības tēmu, kurā topošais maģistrants demonstrē savas 
spējas zinātniskajā pētniecībā un izdara patstāvīgus zinātniskus secinājumus.  
 
Maģistrantūras studiju programmas studiju priekšmetu sadalījums: 

 Obligātais saturs ( A daļas studiju priekšmeti) sastāda 40 kredītpunktus.  
 Izvēles saturs (B daļas studiju priekšmeti) sastāda 20 kredītpunktus.  

 
 2.2. Studiju priekšmetu programmu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu 

nepieciešamība 
 

2003./2004. akadēmiskajā studiju gadā maģistrantūras studiju programmā 
Sabiedrības veselībā studentiem tika piedāvāts jauns izvēles (B kategorijas) 
studiju priekšmets “Ārkārtas epidemioloģisko situāciju pārvaldīšana”. 

 
3. Studiju programmas realizācija. 
 3.1. Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 

individuālais darbs, komandas (mazo grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, 
izvēles pamatojums un analīze. 
 
Maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības veselībā paredzētās mācību vielas 
sekmīgai apguvei darbā ar studentiem tiek izmantotas sekojošas mācību formas:  
 

 Interaktīvas lekcijas.  
 
Apraksts un pamatojums: interaktīvo lekciju mērķis ir iesaistīt studentus aktīvā 
mācību vielas apguvē un līdzdarboties sabiedrības veselības aktuālo problēmu 
identifikācijā, problēmsituāciju analīzē un risinājumu piedāvāšanā.  
 

 Nodarbības – semināri.  
 
Apraksts un pamatojums: semināros jeb nodarbībās tiek izklāstīts studiju 
priekšmeta mācību materiāls, pārrunātas sarežģītākās priekšmeta tēmas un 
trenētas praktiskās iemaņas. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek konkretizētas 
semināros, piemēram, pētniecības projekta izveidošanā un prezentācijas 
prasmju treniņā. Studentiem notiek praktiskās nodarbības ar statistiskajām 
datu apstrādes programmām: SPSS, STATISTIKA, EPI-INFO u.c. 
 

 Studentu patstāvīgais darbs.   
 
Apraksts un pamatojums: studentu patstāvīgā darba mērķis ir sagatavot 
studentu patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai. Tādēļ maģistrantūras 
programmas studiju process paredz studenta individuālo darbu ar zinātnisko 
literatūru, kā arī literatūras apskatu, referātu, eseju, pētniecības projektu 
sagatavošanu un prezentāciju.  

 
 3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja 

kontaktnodarbības sastāda vairāk par 50% no KP*, ir nepieciešams tā 



pamatojums (pielikumā Senāta, fakultātes Domes lēmumi). 
 

 Interaktīvas lekcijas sastāda ~ 10% no kopējā stundu apjoma. 
 Nodarbības – semināri sastāda ~ 40% no kopējā stundu skaita. 
 Studentu patstāvīgais darbs sastāda ~ 50% no kopējā stundu skaita.  

 
* Ja programmas aprakstam izmantoti KP 

 3.3. Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērķiem un  
uzdevumiem.  
 
Maģistrantūras studiju programma Sabiedrības veselībā ir paredzēta pilna laika 
studējošiem un tiek realizēta 2 (divos) akadēmiskos gados. Studiju programmas 
saturs ir veidots atbilstoši iepriekš noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem (sk. 1. 
sadaļu).  
 
Studiju programmu veido: 
 

 Teorētiskie studiju priekšmeti, kas padziļināti apskata epidemioloģiskās 
analīzes principus un sabiedrības veselības pētnieciskās metodoloģijas jautājumus, 
iepazīstina ar sabiedrības veselības zinātnē izmantotajām specifiskajām 
kvantitatīvajām un kvalitatīvajām pētniecības metodēm, kā arī datu statistiskās 
apstrādes paņēmieniem ( A daļas priekšmeti). 

 
 Studiju priekšmeti, kas palīdz studentam padziļināti apgūt zināšanas un 

specializēties kādā no sabiedrības veselības apakšdisciplīnām: piemēram, pacientu 
tiesības, veselības veicināšana, veselības aprūpe, profesionālā ētika, vides veselība 
un arodveselība u.c. ( B daļas priekšmeti). 
 

 Maģistra darbs, kura ietvaros studentam ir jāparāda spēja iedziļināties izvēlētās 
pētījuma tēmas problēmā, izvirzīt hipotēzi un piedāvāt maģistrantūras studiju 
līmenim atbilstošu pētāmās problēmas risinājumu. Maģistra darba prasība ir tā 
oriģinālā ievirze un zinātniskās novitātes elementi. 
 

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība. 
 4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba 

mijiedarbība. 
 
        Maģistrantūras studiju programmas veidošanā un īstenošanā piedalās augsti 
kvalificēts akadēmiskais personāls ar labām zināšanām sabiedrības veselībā un 
iepriekšēju darba pieredzi pedagoģijā. 
       Pasniedzēji sistemātiski veic zinātniskās aktivitātes sabiedrības veselības 
dažādās apakšnozarēs, piemēram, veselības veicināšanā, veselības aprūpē, 
veselības paradumu analīzē, vides veselībā, epidemioloģijā u.c. To apliecina 
pasniedzēju regulārā piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros gan 
Latvijā, gan arī ārvalstīs, publikāciju skaits, dalība dažādos vietējos un 
starptautiska mēroga projektos.  
  

 4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maģistra darbu 
tēmu atbilstība studiju programmas saturam. 
 



       Viens no maģistrantūras studiju programmas galvenajiem uzdevumiem ir 
veicināt šīs programmas studentu aktīvu iesaistīšanu akadēmiskajā pētniecībā. 
Tam nolūkam studiju procesā liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgā 
darba organizēšanai: zinātniskās literatūras kritisku lasīšana un padziļināta analīze, 
aktuālu pētniecisko jautājumu meklēšana un to pamatošana, pētniecības plāna un 
metodikas izvēle, referātu, eseju sagatavošana, maģistra darba uzrakstīšana un 
sekmīgu tā aizstāvēšana  
 
Studiju laikā studenti tiek iesaistīti dažādās zinātniskās aktivitātēs:   

 pētījumos par iedzīvotāju veselības stāvokli un veselību ietekmējošiem 
paradumiem (piemēram, Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības paradumu 
pētījums; Veselības paradumu pētījums skolas vecuma bērniem, Pasaules 
veselības aptauja u.c.); 

 pētījumos par veselības aprūpes sistēmu, tās pieejamību un iedzīvotāju 
apmierinātību ar to; 

 pētījumos par darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību; 
 zinātniski praktiskos pasākumos Latvijā, kurus organizē dažādas valstiskas un 

nevalstiskas organizācijas sabiedrības veselības jautājumos.  
 

5. Vērtēšanas sistēma. 
 5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles 

pamatojums un analīze. 
 
Studiju vērtēšana tiek veikta atbilstīgi LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartam” - vispārīgās prasībās 
studiju programmām: 
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi: 

 studentam ir nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura 
apguvi, t.i., pārbaudes darbi un gala pārbaudījums (ieskaite vai eksāmens) ir 
vērtēts ar pozitīvu vērtējumu, t.i., vismaz ar atzīmi "gandrīz labi" (4 balles);  

 students ir sekmīgi izpildījis citas studiju priekšmeta apguves vērtēšanas 
prasības: savlaicīgi iesniedzis mājas darbus; lekciju un semināru apmeklētība 
sastāda 80%; ir izrādījis aktīvu līdzdalību semināros un interaktīvajās lekcijās.  
 
Sekmju rezultāti tiek vērtēti 10 (desmit) ballu skalā.  
 

 5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtraukta novērtēšana vai novērtēšana tikai 
semestra beigās). Izvēles pamatojums. 
 
Studentu zināšanu pārbaudes biežumu nosaka katra studiju priekšmeta 
programmas vadītājs atbilstoši studiju priekšmeta saturam un izvēlētajām 
pārbaudes formām (piemēram, mājas darbi, kontroldarbi, prezentācijas semināri, 
eksāmens vai ieskaite).  
 

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē. 
 6.1. Studējošo aptauju (par studiju procesa organizācijas kvalitāti u.c.) rezultāti 

un analīze (pielikumā – aptauju anketu paraugi). 
  
      Lai noskaidrotu studentu attieksmi pret maģistrantūras studiju programmu 
kopumā, kā arī atsevišķiem studiju programmas priekšmetiem, regulāri tiek rīkota 



studentu aptauja. Anketu rezultātu tiek apspriesti katedru sēdēs un fakultātes 
domē.  
Aptaujās iegūtā informācija ļauj secināt, ka: 

 studiju priekšmetu pasniegšana galvenokārt tiek vērtēta ar novērtējumu "labi". 
Pasniegšanas veids ir uzskatāms par atbilstošu mācību vielas apguves vajadzībām 
un studiju priekšmeta mērķa un uzdevumu sekmīgai izpildei.  

 atsevišķos studiju priekšmetos piedāvātā apmācības forma - diskusija - tiek 
pozitīvi novērtēta. Tā ir īpaši noderīga neskaidru un sarežģītu jautājumu 
risināšanā, kas rodas mācību vielas apguves laikā.  

 apmācības procesā notiek teorētisko un praktisko zināšanu un iemaņu 
integrēšana; 

 lekcijās un nodarbībās sniegtās informācijas apjoms tiek atzīts par piemērotu 
maģistrantūras līmeņa studijām; 

 studenti atzīmē nepieciešamību pēc papildus izdales materiāliem, lekciju 
konspektiem vai sistematizētiem informācijas materiāliem, kuru izmantošana 
apmācības laikā uzlabotu vielas apguves efektivitāti. 
 

 6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. 
 
       Ar absolventu aptaujas starpniecību tiek iegūta atgriezeniskā saite un ievākta 
būtiska informācija par absolvētās studiju programmas noderību un apgūto 
zināšanu izmantojamību darba tirgū un tālākās karjeras veidošanā. 
 Apkopotās informācijas galvenie secinājumi:  

 maģistrantūras studiju process studentiem ir devis padziļinātas zināšanas 
pētnieciskajā metodoloģijā sabiedrības veselībā un epidemioloģijā; 

 daudzveidīgā zinātniskā rakstura literatūra, kas apgūstama maģistrantūras 
studiju laikā, ir devusi plašu skatījumu uz sabiedrības veselības zinātnes 
perspektīvām un pētniecības iespējām; 

 piedāvātie studiju priekšmeti ir kļuvuši saturīgāki, kā arī ir pieaugusi mācību 
vielas pasniegšanas kvalitāte; 

 studiju priekšmetu apjomi, t.i. lekciju un nodarbību stundu skaits, ir bijuši 
adekvāti praktiskai nepieciešamībai un sekmīgai mācību vielas apgūšanai;  

 studiju laikā iegūtās zināšanas tiek sekmīgi izmantotas, veicot ikdienas darba 
pienākumus un  attīstot savu akadēmisko karjeru.  
 
Maģistrantūras studiju programmas studenti un tās absolventi ir sekmīgi sevi 
pieteikuši Latvijas darba tirgū un strādā iegūtai izglītībai atbilstošās darba vietās 
un amatos, piemēram: RSU Darba un vides veselības institūtā, Sabiedrības 
veselības aģentūrā, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūrā, LR 
Veselības ministrijā, LR Labklājības ministrijā, Valsts Veselības veicināšanas 
aģentūrā.  
 
Darba devēju aptaujas mērķis ir uzzināt viņu vērtējumus, prasības un vajadzības 
attiecībā uz jaunajiem sabiedrības veselības speciālistiem un novērtēt šo 
speciālistu sagatavotību un piemērotību Latvijas darba tirgus situācijai.   
Darba devēji uzskata, ka maģistranti:  

 ir ieguvuši labas prasmes darbā ar datoru, kā arī teorētiskās un praktiskās 
zināšanas statistiskajās datu apstrādes programmās: SPSS, EPI-INFO, 
STATISTIKA u.c.; 



 pārzina sabiedrības veselībā izmantotās matemātiskās statistikas metodes un 
spēj patstāvīgi sagatavot iegūto datu analīzes un interpretācijas materiālu; 

 orientējas veselības aprūpes, pacientu tiesību un vides veselības likumdošanas 
jautājumos un spēj izstrādāt normatīvos aktus un likumprojektus veselības aprūpes 
un vides veselības jomā; 

 strādā pie dažādu projektu (tai skaitā starptautisku) pieteikuma plānošanas, 
izstrādes, kā arī koordinē projekta norises gaitu; 

 māk izvērtēt situācijas epidemioloģisko nozīmību un pieņemt rīcības lēmumus 
ieņemamā amata tiesību, pienākumu un profesionālās kompetences ietvaros; 

 ir ieguvuši padziļinātu izglītību sabiedrības veselībā ar labi integrētām 
praktiskām un teorētiskām zināšanām.  
 

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls. 
 7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu. 
 
Akadēmiskā personāla kopējais skaits ir ~ 30 pasniedzēji, t.sk. 6 profesori un 
asociētie profesori, 5 docenti, 19 maģistranti. Divi no pasniedzējiem ar maģistra 
grādu mācās RSU doktorantūrā.      
 

 7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām. 
 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām. Studiju 
priekšmetu programmu vadītāji nepārtraukti strādā pie jaunu mācību spēku 
piesaistīšanas studiju programmas īstenošanai. Sakarā ar akadēmiski izglītotu 
docētāju nelielo skaitu studiju programmas izpildē tiek pieaicināti sabiedrības 
veselības nozaru vadošie speciālisti valstī.  
 

 7.3. pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programma. 
 
70 % no maģistrantūras studiju programmā iesaistītajiem akadēmiskā personāla 
darbiniekiem ir Rīgas Stradiņa universitātes štata pasniedzēji.  
 

 7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas 
kvalitāti. 
 
Cilvēkresursu problēma, t.i, sabiedrības veselības praksē un pētniecībā strādā 
salīdzinoši neliels nodarbināto personu skaits, kuras varētu līdzdarboties 
pedagoģiskajā darbā un izglītības programmas īstenošanā.   

 
8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums. 
 8.1. Studiju programmas finansēšana. 

 
Studiju programmas finansēšanas avoti: 

 no valsts budžeta; 
 no personiskajiem līdzekļiem.  

Akadēmiskā studiju gada izmaksas, mācoties Rīgas Stradiņa universitātes 
Sabiedrības veselības fakultātes piedāvātajā maģistrantūras studiju programmā, ir 
ievērojami zemākas nekā līdzīgās studiju programmās Eiropas augstākajās mācību 
iestādēs. 



 
 8.2. Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, kabineti : to skaita, lieluma un 

aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Studiju procesa sekmīgai norisei studentiem un pasniedzējiem ir pieejamas 
vajadzībām atbilstoša skaita un lieluma auditorijas, kuras ir aprīkotas ar tāfelēm 
un kodoskopiem.  
 

 8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. 
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
 
Bibliotēka iespēju robežās tiek papildināta ar jaunākām mācību grāmatām un 
periodiskajiem izdevumiem sabiedrības veselības nozarēs. Papildus jau esošajiem 
periodiskajiem zinātniskajiem žurnāliem ir pasūtīts un regulāri saņemts žurnāls  
“ International journal of Epidemiology” , European Journal of Public Health”.  
 

9. Ārējie sakari. 
 9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu izpildes 

kontekstā. 
Saikne ar darba devējiem tiek nodrošināta divos veidos: 

 tieši un regulāri intervējot un aptaujājot darba devējus ar mērķi noskaidrot 
viņu vērtējumus, vēlmes un priekšlikums par jauno sabiedrības veselības 
speciālistu apmācības taktiku un sagatavotību; 

 ar Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas starpniecību tiek uzturēta regulāra 
sadarbība un komunikācija ar dažādām sabiedrības veselības jomā strādājošajām 
valsts un nevalstiskajām institūcijām. Regulārie kontakti ļauj izzināt sabiedrības 
veselības speciālistu pieprasījumu un iespējas darba tirgū  Latvijā un Eiropā.  
 

 9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs. 
 
Maģistrantūras studiju programmas ietvaros notiek sadarbība ar Rīgas Stradiņa 
universitātes Sabiedrības Veselības Skolu, kurā maģistrantūras studenti var 
izvēlēties kādu no skolas piedāvātajiem studiju priekšmetiem kā izvēles 
priekšmetu (B kategorija). 
 

 9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa 
valstīm). 
 
Maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības veselībā veidošanā un īstenošanā 
piedalās Toronto Universitātes profesore Ilze Kalniņš, kura līdzdarbojas studiju 
priekšmeta “Pētniecības metodoloģija” realizēšanā un studentu konsultēšanā par 
zinātniskās metodoloģijas jautājumiem maģistra darba rakstīšanas laikā.  
 

 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm). 
 
Studiju programma līdz šim nav noslēgusi oficiālu līgumu studentu apmaiņai. 
Taču studējošie pēc savas iniciatīvas meklē iespējas papildināt zināšanas ārvalstīs. 
Sabiedrības veselības fakultātes maģistrantūras studiju programmas Sabiedrības 



veselībā 2. (otrā) studiju gada studentes: 
 Dana Šumilo 2003./2004. studiju gadā turpina studijas Sabiedrības veselības 

zinātnē Oksfordas universitātē. 
 Elīna Pujate studē sabiedrības veselību Zviedrijas Ulmea universitātē.  

 9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm). 
 
Līdz šim programmā nav studējuši ārvalstu studenti. 
 

  
 
Dekāns____________________________ 
 
Studiju programmas vadītājs____________________________________ 



 



Rīgas Stradiņa universitāte 
Sabiedrības veselības fakultāte 

 
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Sabiedrības veselība” 

 

10.pielikums  

 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 
(CV)  



 

CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds:  Mārīte Ārija Baķe
Dzimšanas datums:  1942. gada 30. aprīlis 
Dzimšanas vieta:  Valmiera 
Adrese:  Hipokrāta iela 11 dz.53, Rīga, LV-1079  
Tālrunis:  67530445; mob.29374241 
 
IZGLĪTĪBA  
1984 - 1985 Maskavas F.F.Erismana Higiēnas institūts 
1962 - 1966 Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāte 
1957 - 1961 Valmieras Viestura vidusskola 
1950 - 1957 Valmieras raj. Kauguru 7-gadīgā skola 
 
PAPILDUS IZGLĪTĪBA  
2009 2009 AGA, Veldo Nova Darba procesi un drošība „Drošība darbā ar gāzu 

baloniem un gāzēm (apmācību kurs); Rīga 
2008 2008 LATAK ekspertu kvalifikācijas celšanas seminārs 
2007 2007 LATAK apmaciba Testēšanas kvalitātes nodrošināšana, prasmes 

pārbaudes un salīdzinošā testēšana, Rīga 
2006 2006 Second International Course on Biomarkers of Stress in Relation to 

Occupational Health, NIVA, Schaeffegaarden, Gentofte, Denmark 
2005 - 2005 Efficient Occupational Health and Safety System Organisation, Ministry 

of Welfare and State Labour Inspectorate, Riga 
2004 - 2004 LATAK modulārā apmācība, B modulis "Akreditācijas un kompetences 

novērtēšanas procedūras"  
2004 - 2004 LATAK modulārā apmācība, A modulis "Eiropas vienotais tirgus un 

atbilstības novērtēšana" 
2003 - 2003 Rīgas Stradiņa universitāte un Keele University - OSI–ASPHER 

seminārs pasniedzējiem "Veselības stāvokļa monitorings, veselības 
indikatori"  

2002 - 2002 Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, Rīga - 
"Starptautiskie un Baltijas valstu kursi par sieviešu darbu un veselību" 

2001 - 2001 SIA Darba Medicīna, Rīga - "Darba aizsardzības speciālistu apmācības 
programma" 

2001 - 2001 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs, Rīga - "Ķīmisko vielu un 
produktu klasificēšana, iepakošana un marķēšana" 

2000 - 2000 Phare Kindler International Division in cooperation with TUV Umwelt 
Berlin-Brandenburg Institut Dr Scheutwinkel, Rīga - "Pārtikas un gaisa 
paraugu ņemšanas tehnika" 

1993 -  2000 16 kvalifikācijas kursi aroda veselībā, toksikoloģijā, higiēnā, datu 
statistiskā apstrādē, vides menedžementā 

1995  (08-11) Stažēšanās Norvēģijā, Telemarkas klīnikas Aroda un vides veselības 
departamentā. 



   

ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
1985   bioloģijas zinātņu kandidāts, specialitāte Higiēna (БЛ Nr.014939); 

nostrifikācija – 1992, LMA, Doktora grāds medicīnas zinātnēs (G-D 
Nr. 000404) 

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2010 
2007 

  Vadošais pētnieks 
Docente 

DARBA PIEREDZE 
1970 - līdz šim laikam Rīgas Stradiņa universitāte (iepriekšējie nosaukumi: Latvijas 

Medicīnas akadēmija un Rīgas Medicīnas institūts). 
   

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
    - Darba vides ķīmisko faktoru ietekmes uz veselību novērtējums; 

ķīmisko vielu toksikokinētikas un toksikodinamikas pētījumi; 
noturīgo organisko savienojumu vides un veselības problēmas;  
 - LZP proj. 05.1835 – Darba vides psihosociālo riska faktoru 
novērtēšanas kritēriju izstrāde (projekta vadība, 2005.-2008.); 
- IZM projekts RSU-ZP 07 un 08-3/ „Dažu augsta riska Latvijas 
iedzīvotāju grupu bioķīmisko, imunoloģisko un funkcionālo rādītāju 
noteikšana un to iespējamā korekcija, izmantojot ilgstošu 
antioksidatīvo terapiju” - 3/2 apakšprojekts: Metālu un noturīgu 
organisko piesārņotāju ietekme uz antioksidantu aktivitāti 
nodarbinātajiem atsevišķos Latvijas rūpniecības uzņēmumos 
(apakšprojekta vadība, 2007.-2008.); 
- Sadarbībā ar Latvijas Toksikologu biedrību LATTOX līdzdalība ES 
6-FP projektā IMPART (NMP4-CT-2005-013968) „Improving the 
understanding of the impact of nanoparticles on human health and 
environment”- apkopota un izplatīta informācija par nanodaļiņu 
toksicitāti un potenciālo risku videi un veselībai (kontraktors no 
LATTOX, 2005-2008);  
- Eiropas Ekonomiskās Zonas Akadēmisko pētījumu projekts „Biroja 
tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā 
iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums” EEZ09AP-22/4,
projekta vadītāja (2009-2010). 

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
    1. Standartu Tehniskās Komitejas Nr.19 apakšgrupas „Darba vides 

gaiss” vadītāja;  
2. Latvijas Toksikologu b-bas valdes locekle un sekretāre; 
3. Latvijas Arodslimību Ārstu asociācija, biedrs; 
4. LATAK tehniskais eksperts. 

PUBLIKĀCIJAS 
    Kopējais skaits - 219, t.sk. nozīmīgākās pēdējo 4 gadu laikā:  

1. Bake M.A., Linnika Z., Sudmalis P., Kočan A., Jursa S., Pike A., Ruce M. 
Assesment of the exposure of breast milk to persistent organic pollutants in Latvia 
// Elsevier, International Journal of Hygiene and Environmental Health.- 2007.-
210/3-4, 483-489. 

2. Gordjušina V., Baķe M.Ā., Sprūdža D. Kadmija koncentrāciju noteikšana 
Latvijas iedzīvotājiem, kam ir dažādas patoloģijas // Latvijas Universitātes raksti, 
Rīga:  Medicīna.- 2007, 712. sēj., 80-84.  



3. Baķe M.Ā., Rusakova Ņ., Piķe A., Grīnberga S., Dumbrovska S., Džeriņa D. 
Testosterons kā psihosociālā stresa rādītājs // RSU Zinātniskie raksti.- Rīga: 
RSU, 2008, 267-269.  

4. Bake M.A. Occupational Exposure. In:IMPART final report_013968 -Improving 
the understanding of the impact of nanoparticles on health and environment, EC 
6thFP,  pp.66-77, http://www.impart-nanotox.org  

5. M.Ā.Baķe. Gaisa piesārņotāju raksturojums un novērtējums. // Vides veselība, 
monogrāfija, sast. M.Eglīte, Rīgas Stradiņa universitāte.- Rīga, 2008, 247.-282.  

6. I.Jēkabsone, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža. Vides veselības metodoloģija // Vides 
veselība, monogrāfija, sast. M.Eglīte, Rīgas Stradiņa universitāte.- Rīga, 2008, 
95.–126. 

7. M.Ā.Baķe. Veselības iestāžu higiēna, vides un arodveselība // Vides veselība, 
monogrāfija, sast. M.Eglīte, Rīgas Stradiņa universitāte.- Rīga, 2008, 590.–610.  

8. M.Ā. Baķe, D. Aumeistere.Darba vides riski poligrāfijas ražotnēs un to iespējamā 
ietekme uz nodarbināto veselību // RSU Zinātniskie raksti, 2008. - Rīga: RSU, 
2009, 297.-303. 

9. I.Buiķe, M.Ā.Baķe. Latvijas veselības aprūpes darbinieku darbaspēju 
pašvērtējums un tā saistība ar darba vides riska faktoriem pēc 2002.gada un 2006. 
gada aptauju datiem // RSU Zinātniskie raksti, 2008. - Rīga: RSU, 2009, 274-284. 

10. M.Ā.Baķe, M.Eglīte, Ž.Martinsone, I.Buiķe, A.Piķe, P.Sudmalis.Organic 
solvents as chemical risk factors of the work environment in different branches of 
industry and possible impact of solvents on workers’ health. Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 
2010, vol. 64, 1/2, 25-32.  

11. Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe. Toxic effects of nanoparticles – differences and 
similarities with fine particles. Review of literature. Proceedings of the Latvian 
Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 2010, 
vol.64, 1/2, 1-9.  

12. I.Mārtiņsone, M.Ā. Baķe, Ž.Martinsone, M.Eglīte. Possible hazards of work 
environment in metal processing industry in Latvia. Proceedings of the Latvian 
Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 2010, 
vol. 64, 1/2, 61-65. 

13. D.Sprūdža, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, L.Matisāne, I.Mārtiņsone, 
A.Piķe, I.Vanadziņš. Evaluation of work conditions and occupational health risk 
factors in enterprises within a 10-year period in Latvia. Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 
2010, vol. 64, 1/2, 10-19.  

14. D.Visnola, D.Sprūdža, M.Ā.Baķe, A.Piķe. Effects of art therapy on stress and 
anxiety of employees. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section 
B: Natural, Exact and Applied Sciences, 2010, vol. 64, 1/2, 85-91. 

VALODU ZINĀŠANAS 

   latviešu - dzimtā; krievu - brīvi; angļu - sarunvalodas līmenī; vācu - sarunvalodas 
līmenī. 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
   Iemaņas darbā ar datoru – Windows (Word, Excel, Internet Explorer; Power Point); 

Vaļasprieki - ceļojumi, literatūra, teātris un koncerti, darbs dārzā. 

Datums: 2010.gada 21.jūnijā  .                       /M.Ā.Baķe/ 
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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 
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", 

mailto:gbrigis@latnet.lv�
mailto:Girts.Brigis@rsu.lv�


Budapešta, Ungārija 
1996 

 

NORFA kursi "Veselības aprūpes stratēģiskā plānošana", 
Birštonas, Lietuva 

1996 
 

Kursi "Pārmaiņas 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", Kembridža, Lielbritānija 
 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
1992  Grāds nostrificēts par Medicīnas doktora grādu. 
1986   Zinātņu 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 
1992  - 1998 Docents 
1989   - 1992 Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
 
DARBA PIEREDZE 
1992 - pašreiz Rīgas Stradiņa 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 Pļaviņu zonālā slimnīca – ārsts 
1973 - 1975 Rīgas pilsētas 1. slimnīca – medmāsa 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
2008 - turpinās  „Latvijas iedzīvotāju veselības aptauja” (CSP, EUROSTAT) 
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)” 
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   Eiropas komisijas eksperte arodveselībā un radiācijas medicīnā  
Prezidente Latvijas Arodslimību ārstu biedrībā; 
Žurnāla “Arodslimības un industriālā ekoloģija” (Maskava) 
redkolēģijas locekle.  
Pētniecisko projektu vadīšana: pēdējos 10 gados vadīti 3 LZP 
granti un 12 starptautiski sadarbības projekti.  
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Piemiņas medaļa sakarā ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 90 gadu jubileju 
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Piemiņas medaļa sakarā ar Černobiļas avārijas 20.gadadienu 2006.gadā; 
23.10.2009. Vides zinātnes un izglītības padomes rīkotā konkursā „Vides zinātnes balvas 
2009”  atzīta par labāko augstskolas vides pedagogu. 
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10. Kurjāne N., Zvagule T., Gabruševa N., Hagina E., Jaunalksne I., Eglīte M. 
Autoantivielu skrīnings Černobiļas avārijas seku likvidētājiem no Latvijas 20 gadus 
pēc avārijas // RSU Zinātniskie raksti.- 2007.- Rīga; RSU, 2008.- 184- 186 lpp. 
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Prezentācija – „Subjective Health Complaints among Adolescents in Latvia from 1994 – 2006”/ 
Subjektīvās veselības sūdzības pusaudžiem Latvijā laikā no 1994. – 2006.g. 
Gobina I, Villerusa A., Barengo N, Pudule I. Subjective Health Complaints Among Adolescents in Latvia from 
1994 – 2006. Body Mind & Physical Activity Symposium. Programme of the Symposium. Abstracts. HBSC, 
University of Jyvaskyla, 2007.  
 
- 2007.g. 29. – 30. marts – RSU Zinātniskā konference. 
Prezentācija – „Veselības sūdzību prevalence un raksturojums skolēniem pusaudžu vecumā laikā 
no 1994. līdz 2006. gadam”. 
Gobiņa I, Villeruša A, Barengo N, Pudule I. Veselības sūdzību prevalence un raksturojums skolēniem pusaudžu 
vecumā laikā no 1994. līdz 2006. gadam. 2007. gada Zinātniskās konference. Tēzes. Rīgas Stradiņa universitāte, 
2007. – 70.  
 
- 2006.g. okt. – 6-tā Starptautiskā Pusaudžu veselības un labklājības konference Londonā. 
Prezentācija – „Health-related predictors of self-rated health among adolescents in Latvia”/ 
Veselības pašvērtējumu ietekmējošie veselības faktori pusaudžiem Latvijā. 
 
- 2006.g. okt. – 7-tā Eiropas Veselības veicināšanas un veselīgas izglītības konference 
Budapeštā. 
Prezentācija – „Health Promoting Behaviours at Health Promotion Schools in 
Latvia”/Veselības veicinošie paradumi veselību veicinošajās skolās Latvijā. 
Gobina I, Villerusa A, Pudule I. Health Promoting Behaviours at Health Promotion Schools in Latvia. Book of 
Abstracts: Globalization and Equity: Consequences for Health Promotion Policies and Practices. NIHD & IUHPE, 
2006:122  
 
- 2006.g.marts – RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference 
Prezentācija – „Veselības pašvērtējumu noteicošie veselības indikatori skolas vecuma bērniem 
Latvijā”.  
- Gobiņa I., Villeruša A., Pudule I. Veselības pašvērtējumu noteicošie veselības indikatori skolas vecuma bērniem 
Latvijā. RSU 2006.g. Zinātniskās konferences tēzes. Rīga, 2006; 77.lpp.  
- Pudule. I., Grīnberga D., Velika B., Gobiņa I., Villeruša A. Interneta izmantošana informācijas iegūšanai par 
veselību – pirmās starptautiskās aptaujas rezultāti Latvijā. RSU 2006.g. Zinātniskās konferences tēzes. Rīga, 2006; 
163. lpp.  
 
-2005.g.nov. 13-tā Eiropas Sabiedrības veselības konference Grācā 
Prezentācija – „Bullying and psychosomatic compaints among school-aged children in Latvia” 
(kopsavilkums publicēts - European Journal of Public Health, Vol. 15, Suppl. 1, 2005: 167).  
- Jece. I. Bullying and psychosomatic complaints among school-aged children in Latvia. Abstract, 13th European 
Public Health Conference, European Journal of Public Health, Vol. 15, Suppl. 1, 2005: 167.  
 
-2004.g. apr.- Starptautiskais forums „Satiksmes drošība Baltijā un Eiropas Savienībā- par droši 
satiksmi Baltijā un Eiropā”: 
Prezentācija – „Traffic safety related behavior among adolescents in Latvia”. 
 
- 2004.g. marts - RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. 
Prezentācija – „Negadījumi un to raksturojums skolēniem Latvijā”. 
 
- 2003.g. sept.- 3. Baltijas reģiona valstu AIDS konference Rīgā  
Prezentācija – „Vienaudžu izglītības loma HIV/AIDS primārajā profilaksē jauniešu vidū”. 
 
- 2003.g.apr. – UNESCO konference „Izglītību visiem” Rīgā  

Prezentācija – „NGOs contribution in HIV/AIDS primary prevention and health promotion 
among young people”.   
 
- 2002. sept. – 4. Eiropas AIDS konference Viļņā 



Prezentācija – „Homoseksuālu/biseksuālu vīriešu izturēšanās attiecībā uz HIV/AIDS profilaksi 
Latvijā”. 
Jece I. Homosexul/bisexual men’s HIV related behaviour in Riga. Abstract book. 4th European 
AIDS Conference, 2002:58. 
 
Sabiedriskā darbība 
Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas biedrs 
 
Valodu prasme 
 
 Runātprasme Lasītprasme Rakstītprasme 
Latviešu valoda dzimtā valoda 
Angļu valoda ļoti labi ļoti labi ļoti labi 
Krievu valoda ļoti labi ļoti labi labi 
    
    
Datorprasmes 
MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; SPSS; MLwiN; Internet 
 

 
 

2010.g. jūnijs 



 
 

DOCĒTĀJA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 
 

1.Vispārīgās ziņas 
 

Vārds, uzvārds             Osvalds Joksts 

Personas kods              120638-12769 

Dzimšanas vieta           1938.gada 12.jūnijā Madonas rajonā 

Adrese, telefons            Jēkabpils, Krasta iela 2, tel.: 5221310, 29249569 

Svešvalodu zināšanas    latviešu, krievu, vācu. 

Izglītība       augstākā, PSRS Valsts un tiesību institūta aspirantūra un doktorantūra 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi      juridisko zinātņu kandidāta grāds 1984.g., 

juridisko zinātņu doktora grāds 1990.g., Habilitētā tiesību zinātņu doktora grāds (LU 

Habilitācijas un promocijas padomes 1991.g. 1.12. lēmums Nr.22) 

Nodarbošanās        

2009. -                RSU Juridiskās fakultātes profesors, Doktorantūras studiju 

programmas    ‘’Juridiskās zinātnes’’ vadītājs 

 2006.g. – 2009. LPA Civiltiesību katedra, profesors; 

2003.g. - 2006.g. LPA Civiltiesību katedras vadītājs un profesors; 

2003.g. – 2000.g. pašnodarbinātā persona; 

2000.g. – 1996.g. LPA Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs un profesors; 

1996.g. – 1992.g. LPA mācību prorektors un Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, 

profesors; 

1992.g.- 1990.g. LLU agrāro tiesību katedras vadītājs, docents; 

1990.g. – 1988.g. Latvijas agrārās ekonomikas institūta sektora vadītājs; 

1988.g. – 1987.g. Latvijas agrorūpnieciskās komitejas galvenās pārvaldes priekšnieka 

vietnieks; 

1987.g. – 1983.g. Agrokombināta “Jelgava” ģenerāldirektors; 

1983.g. – 1973.g. Valsts pārvaldes darbā; 

1973.g. – 1970.g. Saimnieciskā darbā; 

1970.g. – 1965.g. Valsts pārvaldes darbā; 

1965.g. – 1962.g. Saimnieciskā darbā. 

 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas  

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs: 

o 2002.g. Rīga, Biznesa augstskola „Turība”, starptautiska zinātniskā konference 

„Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti”; 



o 2004.g. Daugavpils Universitāte, starptautiskā zinātniskā konference „Drošība un 

tautas attīstība”; 

o 2004.g. P. Stradiņa Universitāte, starptautiskā zinātniskā konference „Sociālo zinātņu 

attīstības problēmas ES paplašināšanas kontekstā”, 2004.g.29.maijs; 

o 2006.g. Latvijas Policijas akadēmija, starptautiskā zinātniski-praktiskā konference 

„Policijas izglītība Latvijā un Eiropā”. 

 

Mācību grāmatas:  

o  „Personu īpašums un tā aizsardzība” Jelgava, 2002.g.; 

o „Ieroči un likums” SIA Biznesa augstskola „Turība” 2003.g.; 

o „Saistību tiesības saimnieciskos darījumos” (otrais papildinātais izdevums) SIA 

Biznesa augstskola „Turība” 2003.g.; 

o „Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums” (1990.-2005.g.) Rīga, 

2006.g. 

o  ‘’Civiltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca’’. Rīga, 2010. 

 

Publikācijas: 

o  „ „Ekonomisko noziegumu tendences un to civiltiesiskais raksturs”. 

(Starp.zin.konf.), 2004.g. 01. – 02. jūnijs, rakstu krājums „Drošība un tautas 

attīstība”.; 

o „Ekonomisko noziedzību veicinošo finanšu fondu neformālās pārvietošanas 

sistēmas”, Administratīvā un Kriminālā justīcija, 2004.g. Nr.3/4.; 

o  „Civiltiesisko attiecību problēmas ekonomiskās noziedzības kontekstā”, 

Administratīvā un Kriminālā justīcija , 2004.g., Nr. 3/4 

o Starptautiskās zinātniski – praktiskās konferences „Eiropas un nacionālo tiesību 

aktuālās problēmas” referātu krājumā: zinātniskais priekšvārds un publikācija 

„Ārzemnieku darba tiesisko attiecību regulējums Latvijā”. Rīga, 2008.g. Sociālo 

tehnoloģiju augstskola (STA) 

 

3. Pedagoģiskā darbība  

Vadītie maģistra darbi (skaits) - 122 

Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi (skaits) - 62 

Izstrādātās studiju programmas - 17 

Izstrādātie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos – norādīt, kurā 
programmā): 

Civiltiesību vispārējie pamati 2KP 



Saistību tiesības 3KP 

Ģimenes un mantojuma tiesības 3KP 

Lietu (īpašuma) tiesības 3KP 

Komerctiesības 3KP 

Darba tiesības 2KP 

          Ekoloģiskās (vides) tiesības 1KP 

Darījumi ar īpašumiem (maģistra studiju programmai) 2KP 

Darījumi ar valsts un pašvaldību īpašumiem (maģistra studiju programmai) 3KP 
 

Docētie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos): 
Civiltiesību vispārējie pamati 2KP 

Saistību tiesības 3KP 

Ģimenes un mantojuma tiesības 3KP 

Lietu (īpašuma) tiesības 3KP 

Komerctiesības 3KP 

Darba tiesības 2KP 

               Ekoloģiskās (vides) tiesības 1KP 

Darījumi ar īpašumiem (maģistra studiju programmai) 2KP 

Darījumi ar valsts un pašvaldību īpašumiem (maģistra studiju programmai) 3KP 

               u.c. 

4. Organizatoriskais darbs  

RSU Doktorantūras padomes loceklis 

RSU šķīrējtiesas tiesnesis 

Žurnāla „Administratīvā un kriminālā justīcija” redkolēģijas loceklis. 

RSU Juridiskās fakultātes Domes loceklis (domnieks) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds: Māra Kakse 
 
Dzimšanas datums: 1942.gads 17. jūnijs  
 
Adrese:  mājas - Blaumaņa iela 5a-17, Rīga, LV-1011, tel. 67280393  
               darba – Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV - 1010, tel. 67338307 
    
Izglītība : 
 
1994. gads LU ekonomikas fakultāte - maģistra grāds 
1973.-1977. gads, MVU ekonomikas fakultāte Maskava - aspirantūra 
1966. gadā pabeigta P Stučkas LU ekonomikas un juridiskā fakultāte - augstākā izglītība, 
ekonomists.  
 
Darba pieredze: 

1991. - šobrīd lektore Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības 
un epidemioloģijas katedrā. Lasu lekcijas 
"Uzņēmējdarbības ekonomika", "Ekonomikas teorija", 
"Ekonomiskā likumdošana", "Menedžmenta teorija", 
"Biznesa ētika".  

 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā lasu 
lekcijas un vadu nodarbības "Uzņēmējdarbības 
ekonomikā", "Biznesa ētikā", "Ekonomikas pamatos".  

1978.-1991.  vecākā pasniedzēja RMI Filozofijas un politekonomijas 
katedrā 

1969.-1973. vecākā pasniedzēja RPI Politiskās ekonomijas katedrā 
1966. - 1969.   metodiste LU mācību daļā 

 
 
Zinātniskā darbība un papildus izglītība: 
 
2010. gada marts - RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. Prezentācija „Biznesa vides 
pārmaiņas un to ietekme uz lēmuma pieņemšanu uzņēmumos” (Māra Kakse, Tatjana 
Volkova). Tēzes publicētas RSU 2010.gada Zinātnisko tēžu krājumā. 

2009. gads - marts RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. Prezentācija „Uzņēmuma 
sociālā atbildība kā ilgtermiņa investīcijas uzņēmuma vērtības paaugstināšanai” (Māra 
Kakse, Tatjana Volkova). Tēzes publicētas RSU 2009.gada Zinātnisko tēžu krājumā. 
2008. gads novembris - LĀB organizētā Latvijas 90 gadiem veltītā konference „Sabiedrības 
veselības Latvijā”.  
2007. gads marts - RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. 
2006. gads marts - RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. 
2005. gads marts - RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. 
2004. gads oktobris - konference „Lisabon Strategy and knowledge economy”. Latvijas banku 
augstskolas starptautiskā konference.  
2004. gads septembris - konference „Latvijas tautsaimniecība Eiropas Savienībā”. Latvijas 
Bankas konference. 
2004. gads marts – RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. 
2003. gada septembris – Bankas augstskolas V gadskārtējā starptautiskā konference “Ilgspējīgas 
attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas”.   



1999. - Valsts Administrācijas skolas rīkotais seminārs mācību spēkiem par apmācības procesa 
metodoloģiju.  
1998.g. - Vācijas Federālās Ministrijas rīkotais seminārs  "Veselības aprūpes menedžmenta 
principi un problēmas" 
1998. - piedalīšanās ES Phare projekta rīkotajā seminārā "Kvalitātes vadība veselības aprūpē".  
1997. - piedalīšanās ASV ekonomiskās izglītības Nacionālās padomes un LU Ekonomiskās 
izglītības centra rīkotajā seminārā. 
1996.g. piedalīšanās Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kursos "Veselības ekonomika''  
1995.- piedalīšanās PVO rīkotajā seminārā "Sabiedrības veselības pamati" Kauņā 
1995. - piedalīšanās LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta projektā "Inovācijas augstskolu 
didaktikā" 
1985., 1990. - stažēšanās LU Ekonomikas fakultātē 
1980.g. - stažēšanās Maskavas Universitātes Sabiedrisko zinātņu kvalifikācijas celšanas institūtā  
 
Citas prasmes :  
Valodas:  latviešu, krievu, angļu. 

                            
    
 
 
Māra Kakse  
2010. gada 22. aprīlis 
 
 



 

CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds:  Imants Kalniņš 
Dzimšanas datums:  1947. gada 15. jūnijs 
Dzimšanas vieta:  Valmiera 
Adrese:  Elvīras iela  9a, Rīga, LV – 1083,  
Tālrunis:  26182653 
IZGLĪTĪBA  
1969. g. - 1974. g. Rīgas Politehniskais institūts, Radiotehnikas un sakaru fakultāte 
1961. g. - 1965. g. Rīgas Elektromehāniskais tehnikums 
1954. g. - 1961. g. Rīgas 8. vidusskola 
PAPILDUS IZGLĪTĪBA  
2008. g.  LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes kurss  „Augstskolu 

didaktika: mūsdienu teorija un prakse” 
1996. g.  mērījumi un analīze vides veselības vērtēšanā – NIVA kursi, Tallina; 
1985. g.  fizika – Maskavas 2. medicīnas institūts, Maskava; 
1980. g.  fizika – Novosibirskas medicīnas institūts, Novosibirska; 
1978. g.  medicīniskā kibernētika – Vissavienības ārstu kvalifikācijas celšanas 

institūts, Maskava.  
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 

1986. g.  Bioloģijas zinātņu kandidāts 
1992. g.  Bioloģijas zinātņu doktors 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS 

2002. g.  Docents 
DARBA PIEREDZE 

1990. g. - pašreiz Rīgas Stradiņa Universitātes Fizikas katedra – lektors, docents; 
1975. g. - 1990. g. RMI Fizikas katedra – vecākais laborants, asistents, vecākais 

pasniedzējs; 
1972. g. - 1975. g. RMI CZPL tehniskā daļa - inženieris  
1969. g. - 1972. g. RMI Normālās fizioloģijas katedra – vecākais preparators; 
1964. g. - 1969. g. SA zaldāts, RESR un TTT strādnieks 
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 Latvijas Medicīnas inženieru biedrība 

   



 
PUBLIKĀCIJAS 

 
Kopējais publikāciju skaits – 85 

Pēdējo trīs gadu publikāciju saraksts: 

1. 
U. Teibe, P. Butlers, I. Kalniņš, U. Berķis, Z. Avota, J. Sprieslis, V. Poriņš. Praktiskie un 
laboratorijas darbi medicīniskajā un bioloģiskajā fizikā 1. semestris – R.:RSU, 2008. – 74 
lpp. 

2. 
U. Berķis, P. Butlers, I. Kalniņš, J. Sprieslis, O. Timms, U. Teibe. Medical Physics: 
Lecture notes. Part1. R.: RSU, 2008, - 72p 

3. 
U. Berķis, P. Butlers, I. Kalniņš, J. Sprieslis, O. Timms, U. Teibe. Laboratory Works 
Medical Physics. Part 2. R.: RSU, 2008, - 47p 

4. 
U. Berķis, P. Butlers, I. Kalniņš, J. Sprieslis, O. Timms, U. Teibe. Laboratory works in 
Medical Physics. Part 2. –  Rīga: RSU, 2009, - 42 lpp. 

5. 

D. Gardovska, I. Grope, J. Pavāre, I. Kalniņš u. c. Bērnu mirstības samazināšana, 
uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku. Latvijas iedzīvotāju 
dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošās slimības. Rakstu krājums V. Pīrāga redakcijā –
Rīga: 2009, 95 – 110. lpp. 

6. 
J. Pavāre, I. Grope, I. Kalniņš, D. Gardovska. Iekaisuma marķieru optimālie cut – off 
līmeņi bakterēmijas noteikšanai bērniem. RSU 2010. gada zinātniskās konferences tēzes – 
Rīga: RSU, 2010, 223. lpp. 

7. 
J. Pavāre, I. Grope, I. Kalniņš, D. Gardovska. Iekaisuma marķiera HMGB 1, LBP, IL – 6 
un CRP līmenis bērniem ar bakterēmiju. RSU 2010. gada zinātniskās konferences tēzes – 
Rīga: RSU, 2010, 230. lpp. 

8. 
J. Pavāre, I. Grope, I. Kalniņš u. c. High – mobility group box – 1 protein (HMGB 1) 
bērniem ar sadzīvē iegūtām infekcijām. RSU 2010. gada zinātniskās konferences tēzes –
Rīga: RSU, 2010, 236. lpp. 

9. 
J. Pavāre, I. Grope, I. Kalniņš, and D. Gardovska. Diagnostic markers for early sepsis 
diagnosis in children with systemic inflammatory response syndrome. Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences, vol. 63, 2009, numb. 4/5, pp. 191 – 197 

10. 

J. Pavare, I. Grope, I. Kalnins, D. Gardovska. High – mobility group box – 1 protein, 
lipopolysaccharide – binding protein, interleukin – 6 and C – reactive protein in children 
with community acquired infections and bacteraemia: a prospective study. BMC 
Infectious Diseases 2010,10:28, pp. 1 – 9. 

VALODU ZINĀŠANAS 
 Latviešu valoda - dzimtā;  

Angļu un krievu valoda - sarunvalodas līmenī;  
PAPILDUS INFORMĀCIJA 
 Datorzināšanas – MS Office, SPSS for Windows, STATISTICA, EpiInfo un citas 

datorprogrammas.  
 
2010.gada 6. jūlijā 
 
 
 



Anda Karnīte 
Curriculum Vitae 

 
Dzimšanas dati 
Tautība 
Dzīvesvietas adrese 
Tālr.mājās 
Mob.tālr.                    
E-pasts 

1980.gada 28.novembris, Ventspils 
latviete 
Maskavas 258/4-36, Rīga, LV-1063 
6 7693004 
2 6593968 
anda.karnite@rsu.lv; anda.karnite@gmail.com   

 
Izglītība 

2005.-2009. Rīgas Stradiņa universitāte  
Doktorantūras programma „Medicīna”, Sabiedrības veselības un 
epidemioloģijas katedra 

2003.-2005. Rīgas Stradiņa universitāte 
Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē 

1999.-2003. Rīgas Stradiņa universitāte 
Bakalaura grāds sabiedrības veselībā 

 
Darba pieredze 

2008.- Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 
katedra 
Lektore 

2008.-2009. EK, UNODC projekts „Training Criminal Justice Professionals in Harm 
Reduction Services for Vulnerable Groups” (īstenotājs Latvijā - LĢPSVA 
„Papardes zieds” 
Pētniece, lektore 

2007.-2009. Sabiedrības veselības aģentūra, AIDS un STI profilakses centrs 
Sabiedrības veselības organizatore 

2007. Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 
katedra 
Stundu pasniedzēja 

2006.-2009. EK projekts „Expanding Network for Comprehensive and Coordinated 
Action on HIV/AIDS Prevention Among IDUs and Bridging Population” 
(īstenotājs Latvijā – V/a „Sabiedrības veselības aģentūra”) 
Pētniece, līdzautore rokasgrāmatai kaitējuma mazināšanas pakalpojumu 
sniedzējiem darbā ar injicējamo narkotiku lietotājiem 

2006.–2007. PVO un Francijas valdības projekts “Scaling up treatment and care for 
HIV/AIDS and TB and accelerating prevention within the health system in 
the Baltic States (Estonia, Latvia, Lithuania)” 

Sekretariāta vadītāja 

2005.- 2007. AIDS profilakses centrs, Informācijas un izglītības daļa 
Sabiedrības veselības organizatore – vecākā speciāliste 

2005.-2007. Nacionālie Bruņotie Spēki 
Lektore par tēmu „HIV/AIDS un STI profilakse” 

2005. Diakonijas vadītāju apmācību programma  
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Lektore par tēmu: “HIV/AIDS profilakse” 
2004.-2005. LELB Diakonijas Centrs 

Alternatīvo aprūpes formu programmas konsultante 
2003.-2004. NVO „Jaunatne pret AIDS” 

Projektu koordinatore 
2003. Vispārizglītojošo mācību iestāžu pedagogu apmācību cikls, projekts 

„HIV/AIDS problēma un bērnu tiesību aizsardzība Latvijas Republikā” 
Lektore par tēmu: “HIV un citu ar asinīm pārnēsājamu slimību profilakse 
mācību iestādēs un LR likumdošana HIV/AIDS jautājumos” 

2003. Seminārs „Peer Education Regional Workshop”, Family Health 
International, NVO “Jaunatne pret AIDS”, Rīga 
Lektore par tēmu: „Peer education best practices in HIV/AIDS prevention” 

2000.-2003. Reklāmas aģentūra „ACE Baltic” 
Promotere 

 
 
Papildizglītība 

2010.jūl. Nordic Summer School in Methods of Infectious Disease Epidemiology, 
Statens Serum Institute, Copenhagen, Denmark 

2010.apr. RSU 
Sertifikāts par piedalīšanos lekciju ciklā „Zinātnisko datu statistiskā 
apstrāde un izvērtēšana”, Rīga 

2009.dec. UNODC 
Sertifikāts par dalību seminārā „Jaunas iniciatīvas HIV profilakses darbā 
ar riska grupām”, Rīga 

2009.nov. EUPHA, ASPHER 
Sertifikāts par dalību konferencē „2nd European Public Health Conference 
„Human Ecology and Public Health””, Lodza, Polija 

2009.jūn. V/a „Sabiedrības veselības aģentūra”, Latvijas Ārstu biedrība 
Sertifikāts par dalību Sabiedrības veselības konferencē, Rīga 

2009.janv. UNODC 
Sertifikāts par dalību seminārā „Ar narkotiku lietošanu saistītā riska 
mazināšana ieslodzījuma vietās”, Rīga 

2008.nov. V/a „Sabiedrības veselības aģentūra”, Latvijas Ārstu biedrība 
Sertifikāts par dalību konferencē „Sabiedrības veselība Latvijā”, Rīga 

2007.jūn. National Institute of Public Health and the Environment (Netherlands), 
Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra” 
Sertifikāts par dalību apmācību seminārā „Modeling, research design and 
application to Latvian publicē health context”, Rīga 

2007.apr. National Institute of Public Health and the Environment (Netherlands), 
Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra” 
Sertifikāts par dalību apmācību seminārā „Introduction to economic 
evaluation of public health”, Rīga 

2006.sept. Sertifikāts par dalību kongresā “7th Nordic-Baltic Congress on Infectious 
Diseases”, Rīga 

2006.janv. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Sabiedrības integrācijas fonds, 



AIDS profilakses centrs  
Seminārs topošajiem pasniedzējiem “Policija, narkotikas un AIDS” 

2005.nov. UNAIDS, UNDP, AIDS profilakses centrs, Veselības veicināšanas valsts 
aģentūra 
Apliecinājums par dalību konferencē „Jauniešu veselības veicināšanas 
iespējas izglītības iestādēs un bāreņu namos” 

2005.jūn. Valsts administrācijas skola 
Sertifikāts Nr.562 ES projektu vadībā 

2004. Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, LU 
Apliecība Nr.1638 „Valsts un pašvaldību iepirkumi” 

2004.okt. APRODEV, Slovākija  
Seminārs „Capacity Building Programme. Partnership Workshop. EU 
Fundraising and Advocacy and Lobbying” 

2003.dec. Jaunatnes kultūras apmaiņas programma „Eurofriends Exchange 
Program”, Slovākija  

2003.sept. Save the Children, Zviedrija  
Konference „Sepparated and trafficated children in the Baltic sea region” 

2003.maijs Apliecinājums par dalību Latvijas Sabiedrības Veselības Asociācijas 
Konferencē „Bērnu veselība Latvijā” 

2002.nov. Latvijas Arodslimību ārstu asociācija 
Sertifikāts par dalību LAĀA konferencē 

2002.maijs Veselības veicināšanas centrs 
Apliecinājums par dalību konferencē „Māsa un sabiedrības veselība” 

2002.feb. Latvijas Infektologu asociācija 
Sertifikāts par dalību Latvijas Infektologu asociācijas sēdē 

2002.feb. Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte 
Sertifikāts par dalību Medicīnas nozares zinātniskajā konferencē 

2001.-2003. GPMI Lutera Akadēmija 
Kristīgais pedagogs, apliecība Nr.137 

 
Dalība zinātniskajās konferencēs 

2010.gada 
marts 

International Conference in Sexuality Studies: Self, Selves and Sexualities, 
Dublin, Ireland 
Mutiskais ziņojums: Men who Have Sex with Man (MSM): A „Bridge” 
Group for HIV Transmission in Latvia 

2010.gada 
marts 

Rīgas Stradiņa universitātes 2010.gada zinātniskā konference, Latvija, 
Rīga 
Stenda referāts: Asins transmisijas infekcijas, asociētā riska un preventīvā 
uzvedība amfetamīnu un opioīdu injicētāju vidū Latvijā 
Līdzautore stenda referātam: Paaugstināta HIV inficēšanās riska seksuālās 
uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā 

2009.gada 
novembris 

2nd European Public Health Conference „Human Ecology and Public 
Health”, Lodz, Poland 
Stenda referāts: Social and behavioural factors associated with the HIV 
prevalence among injecting drug users in Latvia 

2009.gada 6.Latvijas Ārstu kongress, Latvija, Rīga 



jūnijs Stenda referāts: HIV un B vīrushepatīta un C vīrushepatīta izplatība 
injicējamo narkotiku lietotāju un viņu seksa partneru vidū Latvijā 
Līdzautore stenda referātam: Zināšanas par HIV/AIDS un seksuālā riska 
uzvedība vīriešu, kam ir sekss ar vīriešiem, vidū Latvijā 

2009.gada 
aprīlis 

5th European Conference on Clinical and Social Research on AIDS and 
Drugs, Lithuania, Vilnius 
Līdzautore mutiskajam ziņojumam: HIV prevalence and risk behaviors 
among IDUs in Tallinn, Riga and Vilnius 
Līdzautore stenda referātam: Prevalence of latent tuberculosis and risk 
factors among injecting drug users in Estonia and Latvia 

2009.gada 
aprīlis 

Rīgas Stradiņa universitātes 8.zinātniskā konference, Latvija, Rīga 
Mutiskais ziņojums: Ar HIV prevalenci saistītie faktori injicējamo 
narkotiku lietotāju vidū Latvijā 

2007.gada 
marts 

Rīgas Stradiņa universitātes 6. zinātniskā konference, Latvija, Rīga 
Stenda referāts: Narkomānijas kaitējuma mazināšanas programmas 
ietekme uz sabiedrības veselību Latvijā 

2006.gada 
septembris 

BADV 6th Congress. Precise diagnostics – foundation for a sucessful skin 
and STD therapy, Latvija, Rīga 
Līdzautore mutiskajam ziņojumam: Trends of HIV spread related to the 
presence of other STDs in Latvia 

2006.gada 
marts 

Rīgas Stradiņa universitātes 5. zinātniskā konference, Latvija, Rīga 
Stenda referāts: HIV transmisiju ietekmējošie faktori Latvijā 

2006.gada 
maijs 

Eastern European and Central Asian AIDS Conference, Moscow, Russian 
Federation 
Stenda referāts: Sexual behaviour and demographic factors related to the 
HIV sexual transmission in Latvia 

 
Publikācijas 

• Karnīte A., Trapencieris M., Briģis Ģ., Asins transmisijas infekcijas, asociētā riska un 
preventīvā uzvedība amfetamīnu un opioīdu injicētāju vidū Latvijā. 2010.gada 
Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2010., 182.lpp. 

• Konova Š., Karnīte A., Briģis Ģ., Paaugstināta HIV inficēšanās riska seksuālās uzvedības 
izplatība injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā. 2010.gada Zinātniskās konferences 
tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2010., 175.lpp.  

• Karnite A., Dudareva S. Men who Have Sex with Man (MSM): A „Bridge” Group for 
HIV Transmission in Latvia, Dublin City University, 2010. 
http://www.dcu.ie/salis/conferencesexualitystudies2010/conference_abstracts.shtml (skat. 
05.07.2010.) 

• Karnīte A., Briģis Ģ., Ferdats A., Brokere I., Bulmistre I., Upmace I. HIV prevalenci 
ietekmējošie faktori injicējamo narkotiku lietotāju vidū Latvijā. Rīgas Stradiņa 
universitātes Zinātniskie raksti 2009. 

• Karnite A., Brigis G. Social and behavioural factors associated with the HIV prevalence 
among injecting drug users in Latvia. European Journal of Public Health, 2009. Volume 
19, Supplement 1, p. 184-185 

• Dudareva S., Karnite A., Zināšanas par HIV/AIDS un seksuālā riska uzvedība vīriešu, 
kam ir sekss ar vīriešiem, vidū Latvijā. 6.Latvijas Ārstu kongresa tēzes. Rīga, 2009.gada 
19.-21.jūnijs, 22.-23.lpp. 
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• Karnite A., HIV, B vīrushepatīta un C vīrushepatīta izplatība injicējamo narkotiku 
lietotāju un viņu seksa partneru vidū Latvijā. 6.Latvijas Ārstu kongresa tēzes. Rīga, 
2009.gada 19.-21.jūnijs, 39.lpp. 

• Karnīte A., Briģis Ģ. HIV prevalenci ietekmējošie faktori injicējošo narkotiku lietotāju 
vidū Latvijā. 2009.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 
2009., 131.lpp. 

• Ruutel K., Karnite A., Brokere I., Talu A., Abel-Ollo K., Kirvelaite G., Uuskula A. 
Prevalence of latent tuberculosis and risk factors among injecting drug users in Estonia 
and Latvia. Abstract Book, 5th European Conference on Clinical and Social Research on 
AIDS and Drugs, 28-30 April 2009, Vilnius, Lithuania, p. 48 

• Ruutel K., Caplinskiene I., Karnite A., Brokere I., Talu A., Abel-Ollo K., Ferdats A., 
Caplinskas S., Uuskula A. HIV-prevalence and risk behaviors among injecting drug users 
in Riga, Tallinn and Vilnius. Abstract Book, 5th European Conference on Clinical and 
Social Research on AIDS and Drugs, 28-30 April 2009, Vilnius, Lithuania, p. 27 

• Karnīte A., Briģis Ģ., Upmace I., Brokere I., Trapencieris M., Narkomānijas kaitējuma 
mazināšanas programmas ietekme uz sabiedrības veselību Latvijā. Rīgas Stradiņa 
universitātes 6. zinātniskās konferences tēzes, Rīga, 2007.  

 

• Upmace I., Karnite A., Lazdina A., Trends of HIV spread related to the presence of other 
STDs in Latvia. Baltic Association of Dermatovenerologists, Abstract Book of the 6th 
Congress “Precise diagnostics – foundation for a successful skin and STD therapy”, Rīga, 
2006, 47.lpp. 

 

• Karnīte A., Briģis Ģ., HIV transmisiju ietekmējošie faktori Latvijā. Rīgas Stradiņa 
universitātes 5. zinātniskās konferences tēzes, Rīga, 2006. 

 

• Karnite Anda, Brigis Girts, Sexual behaviour and demographic factors related to the HIV 
sexual transmission in Latvia. Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной 
Европе и Центральной Азии. Сборник материалов. 2006, 54.lpp. 

 
Papildinformācija 

• Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), angļu (labi), krievu (labi), vācu (pamatzināšanas) 
• Datorprasmes: MS Office, Internet, SPSS, EpiInfo, CIA 
• Autovadītāja apliecība: B kategorija, iegūta 16.01.2003. 
• Intereses, hobiji: pastkaršu izgatavošana, kino, ceļošana, izglītojoši izklaidējošu 

pasākumu organizēšana 
 
Datums: 05.05.2010. 
 



 

CURRICULUM VITAE 
Vārds, uzvārds:  Taņa Lāce 
Dzimšanas datums:  1954.gada 12.oktobris 
Dzimšanas vieta:  Saulkrasti, Latvija 
Adrese:  Puškina iela 2-19, Rīga, LV-1050 
Tālrunis:  67409169 
 
IZGLĪTĪBA  
 augstākā Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas nodaļa (1978) 
  Maģistra grāds kultūras teorijā, Latvijas Kultūras akadēmija (1997) 
   
   

 
PAPILDUS IZGLĪTĪBA  
  

2003-2004 
 
 
 
2003 
 
2001 
 
 
1997 
 
 
1996 
 
1995 
 
1993 

 
Augstskolu didaktika Boloņas procesa kontekstā The Continuing Professional 
Development Program Training programme, Civic Education Project Central 
Europe (CEP CE) Budapešta; Prāga un Viļņa 
 
Latvijas Universitāte, PPI 160st. kurss „Augstskolu didaktika”  
 
Pasaules Bankas institūta tālmācības kursi “Ievads programmu novērtēšanā” 
(“Introduction to Program Evaluation”) 
 
Intensīvais kurss ekonometrikā lietpratējiem, Mārstrihtas universitātē, (Māstrihta, 
Nīderlande) 

Intensīvais kurss ‘’Jaunākās metodes pieaugušo apmācībā’’, Ziemeļvalstu tautas 
akadēmijā (Gēteborga, Zviedrija) 

Stažēšanās Dānijas Nacionālajā Sociālā darba skolā (Orhusa, Dānija); 
 
Stažēšanās Gēteborgas universitātes Socioloģijas fakultātē, viespētniece. 

 
DARBA PIEREDZE 
 2007- 

2002- 2007 

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne 
 
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes prodekāne, Socioloģijas katedras 
lektore 

 1998 - 2002 RML/RSU Eiropas Integrācijas institūts, Socioloģijas katedra, lektore 

 2000 – 2002 Labklājības ministrija, Sociālās politikas attīstības departamenta direktora vietniece, 
un Sociālās integrācijas un dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja 

 1997 - 2000  Tirgus un sociālo pētījumu centrs SKDS, projektu vadītāja 
 1994 - 1998  Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, sociālā pētījumu centra 

direktore, lektore 
 1992 - 2004  Latvijas Kultūras akadēmija, Socioloģijas nodaļa, lektore 



 1990-1992 Latvijas Universitāte, Socioloģijas nodaļa, lektore un pētniece 
 1989-1990 Latvijas socioloģisko pētījumu centrs, pētniece 
 1978-1989 Rīgas Tehniskā universitāte, Sociālo zinātņu nodaļa, asistente 

 
   

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
   LZP grants  

 

Starptaut. 
kongresi un 
konferences: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Pedagoģija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinājums”,  
pētniece  (2005-2007) 

 
 
RSU Zinātniskā konference,  referāts: Lāce, T., Dobelniece S. „Ekonomiskās krīzes 
ietekme uz sociālo politiku: Latvijas pieredze” –, Rīga, 2010.gada 18.-19.marts 
 
Starptautiskā konference Risk Society – Challenges of 21st Century - Atēnas, 5.-7. 
novembris 2009.g. – ziņojums: Lāce T., Laķe A., Evaluation of cultural canon as 
part of culture policy in Latvia.  
 
Starptautiskā konference Risk Society – Challenges of 21st Century - Atēnas, 5.-7. 
novembris 2009.g. – ziņojums: Lāce T., Dobelniece S., Challenges of Social 
Inclusion in Rural Municipalities in Latvia.  
 
Eglītis D., Lāce, T. “Stratification and the Poverty of Progress in Post-Communist 
Latvian Capitalism”, Starpt. zinātniskā konf. Nāciju izpētes Asociācijas 14. 
Starptautiskais Pasaules Konvents  - Iedomātās kopienas, reālie konflikti  un 
nacionālā identitāte, , Kolumbijas universitāte, Ņujorka, ASV, 2009. gada aprīlis- 
maijs  
 
RSU Zinātniskā konference,  referāts: Lāce, T., Rungule R., Omārova, S., Laķe, A. 
„Attieksme pret veciem cilvēkiem un viņu diskriminācija Latvijas darba tirgū: 
sociālie aspekti” –, Rīga, 2009.gada 2.-3.aprīlis 
 
Amerikas Latviešu Apvienības kongress, referāts: Lāce T. „Ekonomiskā un finanšu 
krīze Latvijā: problēmas un risinājumi”, Florida, ASV,  2009. gada maijs 
 
Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, referāts ”Dažādu sociāli 
demogrāfisko grupu diskriminācijas risks Latvijas darba tirgū”, Latvija, Rīga 2008 
 

Rīgas Stradiņa universitātes konference, referāts ”Dažādu sociāli demogrāfisko 
grupu diskriminācijas risks Latvijas darba tirgū”, Latvija, Rīga 2008 
 

EUROCITIES  un Eiropas Komisijas organizēts starptautisks seminārs  “National 
Action Plans on Social Inclusion 2008-2010 – the local perspective”  
23 Oktobris 2008, Brisele, Beļģija 

Eiropas Komisijas organizēta starptautiska konference Financial Insclusion : 
Improving access to basic financial services, 28. maijs, 2008, Brisele, Beļģija 

Starptautiska konference „Sabiedrība un kultūra”, referāts kopā ar R.Runguli, 
S.Omarovu „Diskriminācija Latvijas darba tirgū: darba ņēmēju zināšanas un 
pieredze”, Liepāja, Latvija, 2007.gada aprīlis.  
 
RSU zinātniskā konference „Sabiedrības un indivīda drošība globalizācijas 
apstākļos: sociālie, tiesiskie un medicīniskie aspekti”, referāts „Pašvaldību iespējas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperta 
darbs 

 
 
 
 
 
 
 
 

un problēmas sociālās atstumtības mazināšanā Latvijā”, Rīga, Latvija, 2007.gada 
marts.  
 
Starptautiska konference “Latvija – izaicinājumi un riski 21.gadsomtā”. referāts 
“Sociālās iekļaušanas politika Latvijā ES politikas kontekstā”,  Rīgas Stradiņa 
universitāte, Rīga, 2006.gada novembris 
 
8.Eiropas Sociologu asociācijas konference „Konflikts, pilsonība un pilsoniskā 
sabiedrība” – referāts kopā ar A.Laķi „Nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanas priekšnosacījumi – lokālo kopienu problēmas”, Glāzgova, 
Lielbritānija.  
 
Starptautiska RSU ESF konference, “Latvijas politika sociālās atstumtības 
mazināšanā ES kontekstā.”, Rīga, 2006 maijs 
 
Starptautisks seminārs (organiz. Eiropas Komisija) “Sociālās iekļaušanas politika 
Eiropas Savienībā”, referāts “Sociālās iekļaušanas politika Latvijas pašvaldībās”, 
Budapešta, Ungārija, 2005.gada septembris 

 
ES un Luksemburgas prezidentūras organizētā starptautiskā konference „Eiropas 
Savienības sociālā iekļaušanas procesa attīstība - Sociālais monitorings”, 
Luksemburga, 2005 
 
Starptautiskā konference „Mediju loma varas pārdalē”, uzstāšanās „Integrētās 
dzimumu līdztiesības pieejas īstenošana Latvijas pašvaldībās” (Rīga, Latvija), 2005 

 
EK rīkotā Starptautiskā konference Itālijā par sociālās iekļaušanās politiku ES; 
(Florence, Itālija), 2004 

 
21. Baltijas valstu zinātņu vēstures konference, Sekcija “Pedagoģija un psiholoģija”, 
„Padomju skola: pedagogu vērtējums” (Rīga, Latvija), 2003 
 
Starptautiska konference “Vīrieši Eiropā: vīriešu sociālās problēmas un sociālās 
iespējas” (Helsinki, Somija), 2003 
 
Skandināvijas sociologu kongress, Norvēģija, Bergena, 1999 
 
“Iedzīvotāju pieaugums, veselība un attīstība: problēmas un perspektīvas 
21.gadsimtā’’ Konference, 21st Century Trust,.1995, Oksforda, Lielbritānija 
 
“Profesionālā orientācija un sociālais konteksts’’ 15. Starptautiskais IAEVG 
kongress,.1995., Stokholma, Zviedrija 
 
Neatkarīgais eksperts Eiropas Komisijā par nabadzības un sociālās atstumtības 
novēršanas politiku Latvijā, 2004 –līdz šim brīdim 
 
Eksperte “Ex-Ante novērtējums Kopienas iniciatīvas EQUAL (2004. – 2006.gadu 
periodam) programmas projektam”, ANO attīstības programma, 2003  
 
Galvenā eksperte projektā “Datu vākšana un sistematizēšana par galvenajiem 
partneriem sociālā dialoga ietvaros” PHARES projekta “Divpusējā sociālā dialoga 
veicināšana” ietvaros, 2003 
 
Konsultante, „Kopējā sociālās iekļaušanas memoranda” izstrādei, ko paraksta 



 
 
 
 
 
Līdzdalība 
pētījumos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apmaiņas 
braucieni 
 

Latvijas valdība un Eiropas Komisija, ANO attīstības programma 2003;  
 
Redaktore ‘’Bērni un ģimenes Latvijā.. Situācijas analīze .’’ UNICEF Latvijas 
Nacionālā komiteja, 2003 

 
Pētījums IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs” , 
RSU-ZP „Diskriminācija Latvijas darba tirgū: politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un 
sociālie aspekti”, RSU, 2007- 2008 
Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece 
 
Pētījums IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs” , 
RSU-ZP „Dzīves kvalitātes noteikšanas metodoloģija bērniem ar 
hematoonkoloģiskām saslimšanām Latvijā”, RSU, 2007-2008. 
Amats, izpildāmā darba raksturs: pētniece 
 
Pētījums „Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums”, Labklājības 
ministrija, nacionālā programma, 2006- 2007 

Amats, izpildāmā darba raksturs: vadošā pētniece  
 
Pētījums „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas”, Labklājības 
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Darba vietas adrese: Linezera iela 3, Rīga, LV-1006, Latvija (Klijānu 7, 
508.kab), tālr.: 67081521, mob. tālr.: 26535779,  e-pasts: 
jurijs.perevoscikovs@lic.gov.lv  
 

Izglītība 1998. - 2000. Latvijas Medicīnas akadēmijas Sabiedrības veselības skola 
(Sabiedrības veselības maģistrantūra)  
1982. - 1988. Ļeņingradas Sanitāri higiēniskais medicīnas institūts (specialitāte 
- sanitārija, higiēna, epidemioloģija) 
1972. - 1982. Rīgas 21.vidusskola (vidējās izglītības atestāts) 
 

Darba 
pieredze 

22 gadi (no 1988.g.) epidemioloģijā un sabiedrības veselībā. 
 
2009.gada 1.septembris – līdz šim: valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas 
centrs” Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības un imunizācijas 
nodaļas vadītājs. Pasaules Veselības organizācijas nacionālais sadarbības 
partneris infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības un imunizācijas 
programmas koordinācijas jomā. Eiropas slimību kontroles un profilakses 
centra (ECDC) Konsultatīvās padomes loceklis. 
 
1996.g.- 2009.gada 31.augusts: valsts aģentūras „Sabiedrības veselības 
aģentūra” SVA (agrāk Nacionālā vides veselības centra - NVVC) Infekcijas 
slimību epidemioloģiskās uzraudzības daļas vadītājs.  
 
1992.g. – 1995.g. - Nacionālā vides veselības centra (NVVC) Teritorijas 
sanitārās aizsardzības daļas vadītājs. 
 
1988.g. - 1992.g. - epidemiologs, Rīgas pilsētas sanitāri epidemioloģiskajā 
stacija (vēlāk – Rīgas Higiēnas un epidemioloģijas centrs). 

Papildu 
izglītība, 
kursi 

Piedalīšanās vairāk nekā 100 starptautiskajos (ieskaitot PVO un ECDC) un 
vietējos mācību kursos, semināros, konferences par epidemioloģiskās drošības 
un imunizācijas jautājumiem. 
Piedalīšanos 18 PVO starptautiskajās misijas un mācību kursos  
konsultanta lomā. 

Papildus 
informācija 

Ārsta sertifikāts epidemioloģijā.  
 
Dalība profesionālajās asociācijās:  

• Latvijas Profilaktiskās medicīnas asociācija 
• Latvijas Infektologu asociācija 

 
Pēdējās publikācijas: 

- Perevoščikovs J, Lenglet A, Lucenko I, Šteinerte A, Payne Hallström 
L, Coulombier D. Assessing the risk of a community outbreak of 
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hepatitis A on blood safety in Latvia, 2008. Euro Surveill. 
2010;15(33):pii=19640 

- Perevoščikovs J, Brila A, Firstova L, Komarova T, Lucenko I, 
Osmjana J, Savrasova L, Singarjova I, Storozenko J, Voloscuka N, 
Zamjatina N. Ongoing outbreak of aseptic meningitis in south-
eastern Latvia, June – August 2010. Euro Surveill. 
2010;15(32):pii=19639 

- Perevoscikovs J, Lucenko I, Magone S, Brila A, Curikova J, Vennema 
H. Community-wide outbreak of hepatitis A in Latvia in 2008 - an 
update. Euro Surveill. 2009 Jan 22;14(3). pii: 19092. 

- Perevoscikovs J., Lucenko I., Magone S., Brila A., Curikova J. 
Community-wide outbreak of hepatitis A in Latvia, in 2008. // Euro 
Surveill. 2008; 13 (40). 

- Perevoscikovs J., Lucenko I., Magone S., Brila A. Increase in 
hepatitis A cases in Latvia, in 2008, including an ongoing outbreak 
associated with a restaurant in Riga – preliminary report. // Euro 
Surveill. 2008; 13 (20). 

- Editorial team, Bertrand S., Rimhanen-Finne R., Weill FX, Rabsch 
W., Thornton L., Perevoscikovs J., van Pelt W., Heck M. Salmonella 
infections associated with reptiles: the current situation in Europe. 
// Euro Surveill. 2008; 13 (24). 

- Brila A., Innuse M., Perevoscikovs J., Lucenko I. An outbreak of 
Salmonella Enteritidis infections linked to a restaurant in Riga, 
August 2006. // Euro Surveill. 2006; 11 (43). 

- Perevoscikovs J., Lucenko I., Nikiforova R. Outbreak of enteroviral 
meningitis in Latvia, August – October 2006. // Euro Surveill. 2006; 
11 (40). 

- Patrina J., Antonenko I., Perevoscikovs J. Outbreak of Salmonella 
Enteritidis infections in people attending a village event in Latvia. 
// Euro Surveill. 2006; 11 (33). 

- Perevoscikovs J., Jansone I., Jansone S., Brila A., Bormane A., 
Ribakova T., Marcenkova T. Trichinellosis outbreak in Latvia 
linked to bacon bought at a market, January-March 2005. // Euro 
Surveill. 2005; 10 (19). 

- Ohuabunwo C, Perevoscikovs J, Griskevica A, Gargiullo P, Brilla A, 
Viksna L, Glismann S, Wharton M, Vitek C. Respiratory diphtheria 
among highly vaccinated military trainees in Latvia: improved 
protection from DT compared with Td booster vaccination, Scand 
J Infect Dis. 2005;37(11-12):813-20. 
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CURRICULUM VITAE 

 
Uzvārds:  PUDULE 
 
Vārds:   IVETA 
 
Dzimšanas datums: 1958.gada 12.februāris 
 
Darba vieta un amats: Veselības ekonomikas centrs 
      Datu analīzes nodaļa  

   Vecākā sabiedrības veselības analītiķe 
    
Izglītība : 
Latvijas medicīnas akadēmija/   Studijas doktorantūrā sabiedrības 
Rīgas Stradiņa universitāte 2002. -  2006.  veselībā 
 
Bergenas universitāte  1994. -  1996.  Zinātņu maģistra diploms 
Psiholoģijas fakultāte     Veselības veicināšanā 

     Maģistra darbs “Environmental  
     Health Perception in Latvia”. 

Ļeņingradas  sanitārijas  
un higiēnas medicīnas  1976. –1982.  Ārsta - higiēnista diploms 
institūts         

 
 

Darba pieredze: 
  2009. – šobrīd  Veselības ekonomikas centrs 
     Datu analīzes nodaļa Vecākā sabiedrības 
     veselības analītiķe 
 

2009. – 2009. Sabiedrības veselības aģentūra Sabiedrības veselības 
datu analīzes daļas vecākais sabiedrības veselības 
analītiķis 

 
2007. – 2009. Sabiedrības veselības aģentūra Sabiedrības veselības 

datu analīzes daļas vecākā speciāliste 
 
2004. – 2007.  Veselības veicināšanas valsts aģentūra  

Stratēģiskā departamenta vadītāja 
 

1997. – 2004. Veselības veicināšanas centra Veselības riska faktoru 
analīzes nodaļas vadītāja 

 
1994. – 1997. Nacionālais vides veselības centrs ārsts-higiēnists 
 
1991. – 1994.  Nacionālais vides veselības centrs, veselības izglītības 

daļas vadītāja 
 
1982. – 1991.  Nacionālais vides veselības centrs ārsts-epidemiologs 

 
Pētnieciskie projekti: 
PVO Baltijas valstu uztura aptaujas vadītāja Latvijā 1997. 



Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma – FINBALT veselības monitoringa 
projekta vadītāja Latvijā kopš 1998. 
Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma vadītāja Latvijā kopš 2002.  
PVO EUROHIS pētījuma vadītāja Latvijā 2001. - 2002. 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu iedzīvotāju aptaujas vadītāja  par augļu, dārzeņu, maizes un zivju 
patēriņu Latvijā, 2002. 
PVO Pasaules jauniešu smēķēšanas pētījuma vadītāja Latvijā kopš 2001. 
PVO/ES E-veselības pakalpojumu patērētāju pētījuma vadītāja Latvijā 2005. - 2008. 
PVO  Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā kopš 2007. 
 
 
Profesionālā izglītība: 
           

Pasaules tabakas uzraudzības sistēmas    15.06.2009 – 19.06.2009 
Konference, CDC, PVO, Atlanta 
 
Uz pierādījumiem balstīta Sabiedrības veselība. 25.05.2009 – 28.05.2009 
Hronisko slimību profilakse. PVO, CDC,  
Bregenca. 
 
Rīgas Stradiņa universitātes 8. zinātniskā  02.04.2009 – 03.04.2009 
konference 
 
Veselības veicināšana un sabiedrības   2.12.2002. – 13.12.2002 
veselība, Veselības attīstības aģentūra, 
Londona 
 
PVO Starptautiskās jauniešu smēķēšanas   7.11.2002. – 11.11.2002. 
aptaujas datu analīzes seminārs, PVO, 
Kopenhāgena 
 
PVO Starptautiskās jauniešu smēķēšanas   18.09.2001. – 21.09.2001. 
aptaujas sagatavošanas seminārs, PVO, 
Ženēva 
 
PVO CINDI programmas mācību seminārs 
Sabiedrības veselības institūts, Helsinki  29.11.1999. – 3.12.1999. 
 
Zinātniskie pētījumi sabiedrības veselībā 
un to izvērtēšana                 
Lielbritānijas Veselības Izglītības Pārvalde 
Lielbritānijas Padome, Rīga    03.10.98.- 27.02.99. 

 
 Personības attīstības un karjeras izveides kurss 
 “Sieviete vadībā” Uzņēmējdarbības Atbalsta Centrs 

Rīga       15.04.98. - 17.04.98.  
 
Veselības veicināšana darba organizācija 
Lielbritānijas Veselības Izglītības Pārvalde 
Lielbritānijas Padome, Vaivari      Aprīlis 1997. - Februāris 1998. 

 
 

Statistikas pamati un Sociālā statistika 
Latvijas Medicīnas Akadēmija, Rīga   30.06.97.- 04.07.97. 



 
 
 “How to Become an Effective Trainer” 
 Sorosa fonda Veselības izglītības programma 
 Līgatne      02.04.97.- 04.04.97. 
 

 
Citas prasmes :  

Valodas:  latviešu, krievu, angļu, vācu, norvēģu  
                           Strādāju Microsoft vidē, SPSS 

  Autovadītāja tiesības no 1994.gada 
 
 

Sabiedriskā darbība:   
  Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas priekšsēde 
  Profilaktiskās medicīnas darbinieku asociācijas biedre 

Latvijas pretsmēķēšanas koalīcijas vadītāja 
 

 
Publikācijas: 
 
1. Pudule I, Grīnberga D, Rituma A, Villeruša A, Zīle S, Prättälä R, Helasoja V, Puska P 

“Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2000.”, (Health Behaviour 
among Latvian Adult Population, 2000), Helsinki: National Public Health Institute, 2001; 

2. Villeruša A, Pudule I. Iedzīvotāju veselības paradumi (pēc FINBALT aptauju datiem). 
Latvijas Ārsts. 2001; 5: 22-24. 

3. Villeruša A, Pudule I. Izglītība kā veselīgas izturēšanās modificējošais faktors (pēc FINBALT 
pētījuma datiem). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. 2000; 5/6: 37-43. 

4. Pudule I, Grīnberga D, Rituma A, Villeruša A, Zīle S, Prättälä R, Helasoja V, Puska P 
“Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 1998.”, (Health Behaviour 
among Latvian Adult Population, 1998), Helsinki: National Public Health Institute, 2000; 

5. Villeruša A, Pudule I, Grīnberga D, Rituma A “ Ar veselību saistītie Latvijas iedzīvotāju 
paradumi. 1998. gada pētījums FINBALT veselības monitoringa projekta ietvaros” Latvijas 
Ārsts. 1999; 4: 198- 204. 

6. Pudule I. , Villerusa A., Grinberga D., Rituma A., “ the first FINBALT health behaviour 
survey in Latvia” Effectiveness and Quality of Health Promotion 4th European IUHPE 
Conference best practices, Abstracts, Helsinki, Tallin, 1999: 49 

7. Pomerleau J, McKee M, Robertson A, Vaask S, Pudule I, Grinberga D, Kadziauskiene K,  
Abaravicius A, Bartkeviciute R. Nutrition and Lifestyle in the Baltic Republics, London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, 2000. 

8. Pudule I, Grinberga D, Kadziauskiene K, Abaravicius A, Vaask S, Robertson A, McKee M. 
Patterns of smoking in the Baltic Republics. J Epidemiology Community Health 1999; 
53:277-83. 

9. Pomerleau J, Pudule I, Grinberga D, Kadziauskiene K, Abaravicius A, Bartkeviciute R, Vaask 
S, Robertson A, McKee M. Patterns of body weight in the Baltic Republics. Public Health 
Nutrition 2000; 3(1): 3-10. 

10.McKee M, Pomerleau J, Robertson A, Pudule I, Grinberga D, Kadziauskiene K,  Abaravicius 
A, Vaask S. Alcohol consumption in the Baltic Republics. . J Epidemiology Community 
Health 2000; 54:361-366. 

11.Pomerleau J, McKee M, Robertson A, Vaask S, Kadziauskiene K, Abaravicius A, 
Bartkeviciute R, Pudule I, Grinberga D. Physical inactivity in the Baltic Countries. Preventive 
Medicine. 2000; 31, 665-672. 



12.Helasoja V, Prättälä R, Dregval L, Pudule I, Kasmel A. Late Response and item-nonresponse 
in the Finbalt Health Monitor Survey. European Journal of Public Health. 2002; 12(2): 117-
123. 

13.Pudule I, Villerusa A, Grinberga D, Rituma A. The First FINBALT Health Behaviour Survey 
in Latvia, 1998. In abstract book of Global Issues and Perspectives in Monitoring Behaviors 
in Populations: Surveillance of Risk Factors in Health and Illness; 1999 Sept 22-24; Atlanta, 
Georgia, USA. 1999:54. 

14.Pomerleau J, McKee M, Robertson A, Vaask S, Pudule I, Grinberga D, Abaravicius A, 
Bartkeviciute R. Food security in the Baltic Republics. Public Health Nutrition. 2002; 5(3): 
397-404. 
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, 2005. 

16. Helasoja V, Lahelma E, Prattala R, Klumbiene J, Pudule I, Tekkel M. Trends in the 
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during 1994-2004. European Journal of Public Health. 2006 Sep;120(9):841-53. Epub 2006 Aug 
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Eur J Public Health. 2006 Feb;16(1):8-20. 
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Public Health. 2006 Mar 15;6:67. 
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Determinants of daily smoking in Estonia, Latvia, Lithuania, and Finland in 1994-2002. 
Scand J Public Health. 2006;34(4):353-62. 
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BMC Public Health. 2007 Apr 10;7:53. 
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Behaviour among Latvian Adult Population, 2006), Helsinki: National Public Health Institute 
, 2007. 
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Curriculum  Vitae 
 

Vārds, uzvārds Baiba Purvlīce 
Dzimšanas dati 30.09.1973 
Dzīves vieta Rīga, Pērnavas 11-28 
Kontakti Tālr.: 6 52 52 17 
 e-pasts: baiba@papardeszieds.lv 

baiba.purvlice@gmail.com 
 

Izglītība  
 2007.g. – 2009.g. Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts 

/Lietuva/, supervizora sertifikāts psihoterapijā 
1999.g. - 2006.g. Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts 

/Lietuva/, psihoterapeita sertifikāts 
1998.g.- 2000.g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, sociālo 

zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, klīniskā 
apakšnozare; 

1991.g. – 1995.g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes, bakalaura 
grāds psiholoģijā 

1980. – 1991. Rīgas Centra Humanitārā Ģimnāzija; 
 
 

Darba pieredze  
no 2003.g.  LĢPSVA „Papardes zieds”- psiholoģe/psihoterapeite, 

projektu koordinatore 
no 2003.g. Fonds „Kopā”, psiholoģe, supervizors 
no 1998.g.  Rīgas Stradiņa Universitāte, psiholoģijas pasniedzēja 
2002.g. – 2003.g. Ģimenes Atbalsta Centrs, psiholoģe 
2001.g. – 2002.g. Krīžu un neirožu stacionārs “Dzintari”, psiholoģe 
1994.g. – 1997.g. Rīgas Dzemdību Nams, psiholoģe 
1994.g. – 1996.g. Rīgas 1. medicīnas skola, psiholoģijas pasniedzēja 

 
Programmu izstrādes un semināru vadības pieredze 
 
No 2006. g. LĢPSVA ‘Papardes zieds” - programmu izstrāde un semināru vadīšana ieslodzījuma 
vietu darbiniekiem UNODC projektu ietvaros.  

No 2006.g.  LĢPSVA ‘Papardes zieds”  -  „Izproti dusmas – nepieļauj vardarbību!” – 
programmas izstrāde un semināru vadīšana vardarbības prevencijas jomā. 

No 2006.g.  LĢPSVA ‘Papardes zieds”  - programmas izstrāde un semināru vadīšana “ 
Seksualitāte un homoseksualitāte”. 

No 2005.g. LĢPSVA ‘Papardes zieds” - programmas izstrāde un semināru vadīšana “ 
Seksualitāte cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. 

No 2005.g. LĢPSVA ‘Papardes zieds” - programmas izstrāde un semināru vadīšana vecākiem 
un speciālistiem  “Jauniešu vecuma posma īpatnības un seksualitāte ”.  

2005.g.  - LĢPSVA ‘Papardes zieds”  „Konsultēšana no attāluma – uzticības e-pasts un telefons” 
– jauniešu brīvprātīgo apmācības programmas izstrāde un semināru  vadīšana.  

mailto:baiba@papardeszieds.lv�


No 2003.g. - LĢPSVA ‘Papardes zieds”  „Jauniešiem draudzīgi veselības pakalpojumi”  
semināra vadītāja dažādām mērķgrupām – ģimenes ārstiem, ginekologiem, NBS medicīnas 
darbiniekiem; 

No 2002.g. – Pašvaldību mācību centrs, semināru vadītāja- tēmas „Stress un izdegšanas 
sindroms”, „Jēgpilns aprūpes darbs”, „Nāve - psiholoģiskie aspekti”. 

No 1999.g. - medicīnas aprūpes darbiniekiem “ Izdegšanas sindroms”, ''Saskarsmes psiholoģija 
medicīnā”. 

Projektu vadības pieredze 

2008.g.- 2010.g. -  LĢPSVA ‘Papardes zieds”, UNODC projekti „Riska mazināšana narkotiku 
lietotāju vidū ieslodzījuma vietās”, projekta vadītāja. 

2007.g.  -  LĢPSVA ‘Papardes zieds”, BĢLM projekts, “ Apmācību programmas „Izproti 
dusmas – nepieļauj vardarbību!” ieviešana Ģimenes atbalsta centros”, projekta vadītāja..   

2005g. - 2007.g.  -  LĢPSVA ‘Papardes zieds”, EK projekts  „Izproti dusmas – nepieļauj 
vardarbību!”, projekta vadītāja. 
 
2003.g. – 2005.g. - LĢPSVA ‘Papardes zieds” ,  ANO Attīstības programmas projekts 
„Jauniešiem draudzīgi veselības pakalpojumi”, projekta vadītāja.  

2003.g. - Ilglaicīgu sociālo pakalpojumu nodrošināšana. Valsts, pašvaldību un NVO sadarbība. 
ASV- Latvija, projekta asistente. 
 
 Valodas zināšanas 

Latviešu – dzimtā 
Angļu valoda-teicami 
Krievu valoda - teicami 
 

 

 



CURRICULUM VITAE 
 
 
Vārds, uzvārds  Anda Rožukalne  
Dzimšanas gads:   21. 01. 1965. 

 
Adrese:   

Viršu iela 3/1, Stapriņi, Ādažu nov., Rīgas raj., LV 2164, 
mob.tel. 29425475 

 
Izglītība:   

 
2006. – 2009. RSU doktorantūras programma „Socioloģija” 
ar specializāciju mediju socioloģijā.  
 
2010.gada 7.aprīlī RSU tika aizstāvēts promocijas darbs 
„Latvijas mediju auditorijas žurnālu lasīšanas paradumi”, 
piešķirts doktora grāds socioloģijā ar specializāciju mediju 
socioloģijā. 
 
1996. - 1998.-  studijas Latvijas Universitātes Komunikācijas 
zinātnes un žurnālistikas maģistrantūra; iegūts informācijas 
un komunikācijas zinātnes maģistra grāds  komunikācijas 
zinātnē  
 
1995. – 1998. – Latvijas Banku augstskola sadarbībā ar 
London Chartered Institute of Banking, banku darbinieku 
programma (apgūti kursi: Vadītprasme, Makroekonomika, 
Mikroekonomika, Mārketings, Grāmatvedība, Finanšu 
pakalpojumi u.c.) 
 
1982. - 1987.- studijas Latvijas Universitātes Filoloģijas 
fakultātes žurnālistikas nodaļa; iegūta žurnālistes 
kvalifikācija. 
 

  
 
Darba pieredze: 

 
2006. sept. - ... RSU, Komunikācijas fakultāte, žurnālistikas 
studiju programmas vadītāja, lektore. 
2003.  - ... Lektore LU Sociālo zinātņu 

fakultātes Komunikācijas studiju 
nodaļā  

2001. - 2003. Lektore, Rīgas Stradiņa universitāte, 
Komunikācijas studiju katedra, 
žurnālistikas studiju nodaļas vadītāja 

1998. – 2004.              žurnāls Santa, galvenās redaktores     
vietniece 
1997.- 1998.  laikraksts Diena, žurnāliste  
1995. – 1997. Latvijas Krājbanka, preses  
                                    sekretāre, sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja 
1994. – 1995.               Laikraksts „Labrīt”, žurnāliste  
1985. – 1994. Laikraksts „Latvijas Jaunatne”, 

„Padomju Jaunatne”, žurnāliste, 
nodaļas vadītāja 

 
 
Akadēmiskais nosaukums: 

 
Lektore. 



 
Zinātniskie grādi: 

 
Dr.sc.soc. 
 

 
Zinātniskā darba temats: 

 
Mediju auditorijas, mediju lietojuma paradumi, mediju 
funkcijas, mediju efekti 

 
Akadēmiskie studiju kursi: 

 
Ievads žurnālistikā (bakalaura programma)                 
Redaktora darbs       (bakalaura programma)                              
Pētnieciskā žurnālistika (bakalaura programma)       
Žurnālistikas žanri (bakalaura programma)                                 
Ziņu žurnālistika (bakalaura programma)                                   
Mediju ekonomika  (maģistrantūras programma)                      
Komunikācijas situāciju analīze (maģistrantūras programma)   
            
Reklāma masu komunikācijā (maģistrantūras programma)  
Mediju auditorijas (bakalaura programma) 
Komunikācija un sabiedriskās attiecības (maģistrantūras 
programma) 

Akadēmisko pētījumu jomas: Mediju ekonomika un mediju sistēmas,  
mediju auditorijas,  
sabiedriskie mediji,  
mediju  kritika,  
slēptā politiksā reklāma,  
mediju auditorijas,  
mediju saturs. 

  
Zinātniskās publikācijas citējamos 
avotos 

 

Sieviešu žurnāli Latvijā 2002.gadā: Attīstība, konkurenti, 
jaunienācēji, LU Raksti,    Komunikācija,. R:LU,2003.  

 
Publikācija konferences „Uzrunājot nākotni – valstis, 
sabiedrības un pasauli” rakstu krājumā, raksts „Konkurēt? 
Ar ko ? Kur? Un kā? Latvijas žurnālu tirgus struktūras 
analīze (2002. – 2004). 
 
Publikācija konferences „Social Integration in an Expanding 
Europe”(21. – 22 May), Jelgava, LAA, raksts „Identitātes 
konstruēšana: dzimtes aspekti Latvijā izdotajos 
starptautiskajos žurnālos”. 

 
Publikācija  „Latvijas žurnālu tirgus attīstības tendences: 
1991. – 1995, raksts Latvijas Universitātes Rakstos, sērija 
„Komunikācija” (683). 
 
Vai Latvijā veidojas žurnālu sabiedrība?, Krājums 
“Inoformācijas vide Latvijā”, 2006. 

 
The Problem of Doctor’s Envelopes on the Agenda of 
Latvian Newspapers, Collection of Scientific Papers, Riga 
Stradin’s University, 2008 
 

Patērētāju žurnālu redaktoru darbu ietekmējošie spēki, 
Akadēmiskā Dzīve nr.46, Rīga:LU Akadēmiskais apgāds, 
2009, 51. - 59.lpp. 



  
  
Konferences (2008 – 2009): 
 

2010.gada RSU konference (marts) – referāts “Latvijas 
mediju blogosfēra”. 
 
Baltic Studies in Europe (Kauņa 12 – 14.jūn, 2009) – referāts 
„Media Usage Patterns of Young People Audience” 
 
RSU starptautiskā konference (2009.g. marts) – referāts 
„Mediju lietojuma paradumu izmaiņas dažādās auditorijas 
grupās” 
 
RSU Starpdisciplinārā konference 
Sabiedrība.Veselība.Labklājība.(2008.g.) – referāts 
„Veselības konstruēšana Latvijas presē”. 
 

Citas profesionālas aktivitātes Izglītojošu semināru un lekciju vadīšana dažādās mediju 
organizācijās (a/s “Diena”, Kurzemes reģionālo mediju 
apvienība, “Kurzemes Vārds”, “Latvijas televīzija”, Latvijas 
Radio u.c. 
Konsultāciju sniegšana dažādām mediju organizācijām 
(Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, izdevniecība „Žurnāls 
„Santa””, Izdevniecība „Rīgas Viļņi”) par sekojošiem 
jautājumiem: mediju formāta pārveidošana, mediju satura 
un struktūras izmaiņas, mediju menedžments, redaktora 
darbs, mediju žanri un starpžanru attīstības tendences u.c. 
Līdzdalība mediju pētījumos – 2005.g. un 2006.g. „Iespējamā 
slēptā politiskā reklāma”. 
2007. – 2009. – „Izaicinājums politiskajai līdzdalībai” 
(neiecietības diskursi medijos). 

 
Valodu prasme: 

 
Latviešu – dzimtā 
Krievu – labi 
Angļu - labi 

 
 
Dalība sabiedriskajās organizācijās: Latvijas Žurnālistu savienība, Baltijas mediju pētnieku 
asociācija (BAMR) (no 2001.g.) 
 
Apbalvojumi: 2000.g. un 2003.gadā saņēmusi NRTP balvu „Gada radio un TV kritiķis” 
 
Citas intereses: fotogrāfija, kino, britu modernā literatūra. 
 
31.05.2010. 



CURRICULUM VITAE 
 
 

1. Vārds, uzvārds: INTA MĀRA RUBANA 
 

Dzīves vieta, tālr.: Hanzas ielā 4dz.4, Rīgā, LV-1010, tālr.: 26823548 

e-pasts: intamara.rubana@e-teliamtc.lv   

2. Izglītība 
 

1967.-1972. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, 
iegūtā kvalifikācija: biologs, bioloģijas un 
ķīmijas pasniedzējs. 

1963.-1966 . Rīgas 5. vsk. 

  

3. Zinātniskie grādi  

1992.g. , Rīga Bioloģijas doktore (pielīdzināšanas 
kārtībā),Latvijas Eksperimentālās un 
klīniskās medicīnas institūts, Diploma Nr.  

H-D 000059. 

1988. g., Maskava  Bioloģijas zinātņu kandidāte, Vissavienības 
Hematoloģijas zinātniskais centrs,. 

Diploma Nr. БA 021314. 

4. Profesionālās darbības  pieredze 
 

1999.-turpinās 
Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija 

 

Profesore 

1998.- 1999. 
Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija 

Asociētā profesore, studiju programmas 
„Veselības mācības skolotājs”  direktore 

1991.-1998. 
Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija 

Docente 

1984.-1991. 
Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija  

Lektore 

mailto:intamara.rubana@e-teliamtc.lv�


1978.-1984. 
Latvijas Valsts Fiziskās 
kultūras institūts 

Zinātniskā līdzstrādniece 

Organizēt un veikt pētījumus sporta 
bioķīmijā 

1975.-1978. 
Latvijas PSR ZA Bioloģijas 
institūts 

Zinātniskā līdzstrādniece 

1972.-1975. 
Rīgas Medicīnas institūta 
Farmakoloģijas katedra 

Vecākā laborante 

 
5. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti: 

 
2007.- 2008.g. PVO Eiropas reģionālā Bērnu aptaukošanās iniciatīva. Pētījums 

„Latvijas Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides 
pētījums”, koordinatore. 

 
2006.-2008.g. IZM finansēts projekts “Sporta izglītības īstenošana skolā 

Latvijas skolēnu veselības veicināšanai ilgtermiņā.”; pētniece. 

 
2006.g. RSU ESF projekts “Profesionālās apmācības prakses 

pilnveidošana veselības veicināšanā”; prakses dokumentācijas 
autore, prakses vadītāja veselības veicināšanā. 

 
2004.-2005.g. Eiropas Savienības eksperts Krievijas Federācijā veselības 

izglītības jautājumos; konsultante, lektore, metodisko materiālu 
autore. 
 

2002.-2004.g. Izglītības sistēmas attīstības projekts. Mācību priekšmetu 
standartu un programmu ieviešanas izmēģinājuma projekts; 
metodisko materiālu skolotājiem autore. 

2001.-2002.g. Izglītības sistēmas attīstības projekts. Mācību priekšmetu 
standartu komponents, sociālo zinību mācību priekšmeta 
standarta un programmas izstrādes darba grupas dalībniece. 
 

1996.-2000. Ziemeļvalstu-Baltijas valstu projekts                               
„Izglītības programmu attīstība un skolotāju kvalifikācija”, 
lektore un grupas vadītāja. 
 

 
 

6. Publikācijas: 146 zinātniskās un metodiskās publikācijas. 
Pēdējo gadu nozīmīgākās publikācijas:  

1. Rubana I. Uzturs jaunajiem sportistiem. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga, 
2008. 70.-89. lpp. 

2. Zavackis A., Rubana I., Bluka I. Apreibinošo vielu lietošanas profilakse Latvijas skolās. LU 
raksti. Izglītības vadība, 697. sējums. 2006,160. – 169.lpp. 

3. Rubana I.M. Uzturvielas sportistu uzturā. Trenera rokasgrāmata - 2. LTTC, 2006. 126.-155. 
lpp. 



4. Rubana I, Ābele A.Skolas vecuma bērnu attieksme pret sporta stundām, sporta stundu 
apmeklējums un daži veselības indikatori.//RTU zinātniskie raksti Humanitārās un sociālās 
zinātnes. Sērija 8, sēj.14. Rīga, 2008. 81.-88.lpp.  

5. Rubana I.M., Pudule I., Velika B., Grīnberga D., Tilgale N., Trapencieris M. Bērnu 
antropometrisko parametru un skolu vides pētījums. Pieejams:   
http://www.sva.lv/bernu_antropometrisko_parametru_un_skolu_vides_petijums_latvija.pdf. 
2009. 

6. RubanaI.M. Attendance of sports classes and some health parameters of pupils. Zdrowie 
Publiczne, 2009, vol.118, No.3. Pp. 272-276. 

7. Uzturs fiziskā slodzē. Rīga: Raka, 2010. 200 lpp.  
 

7. Valodu zināšanas:  

Latviešu- dzimtā 

Krievu- ļoti labi 

Angļu- ļoti labi 

Spāņu- ar vārdnīcas palīdzību 

8. Papildu ziņas par profesionālo darbību 
   
Tālākizglītība: 
1999.  g. Bristoles universitāte, Veselības 

veicināšanas fakultāte. 

1996. g. Dānijas Karaliskā izglītības augstskola,  

Veselības izglītības zinātniskais centrs. 

1988. g. Vissavienības Hematoloģijas zinātniskais 
centrs. 

 2008.-2010.g. Lekcijas veselības izglītības jautājumos 
ERASMUS projekta ietvaros: Viļņas 
pedagoģiskajā universitātē; Kauņas Fiziskā 
izglītības akadēmijā; Haēnas universitātē  
Spānijā; Jozefa Pilsudska Fiziskās izglītības 
universitātes filiālē Biala Podlaskā, Kauņas 
Fiziskās izglītības akadēmijā; Vasila Ļevska 
Bulgārijas Nacionālajā sporta  akadēmijā. 

 

I. M. Rubana 
 26.08.10.                                                        
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sva.lv/bernu_antropometrisko_parametru_un_skolu_vides_petijums_latvija.pdf�


CURRICULUM VITAE 
  

 
Vārds, uzvārds:  Vija Sīle    
Dzimšanas datums: 1952.g.26.jūlijs 
Dzimšanas vieta: Rīga, Latvija 
Adrese: Rīgā, Rūpniecības iela, Nr.14, dz.4, LV-1010 
Tālrunis: 67409104, 67324398 
 
IZGLĪTĪBA  
 
no 1975 – 1979 Aspirantūra LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 
no 1970�– 1975   Latvijas valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes 

filozofijas nodaļa. Kvalifikācija:�filozofijas pasniedzējs, sociologs 
 
PAPILDUS IZGLĪTĪBA  
 
 
 no 06. - 07. 04.2010.  
 
 
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 institū�ā  

no 07.04.2005. – 07.04.2005. Seminārs „ASV pieredze – jauni izaicinājumi pretkorupcijas 
aktivitātēm Latvijā” Rīgā, Valsts administrā�ijas 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 

no 13.03.2�01. – 15.03.2001. Kursi pasniedzējiem „Korupcijas novēršana” – Rīgā, Valsts 
administrācijas skolā 

no 15.09.1997. – 15.12.1997. Stažēšanās Oslo universit�tes Filozofijas institūtā 
no 20.03.1997. – 2�.03.1997.  Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi „Integration of 

the Curriculum” Rīg�, AML 
no 09.05.1996. – 11.05.1996.  Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra kursi „Approaches 

to Assesment” Rīgā, AML 

no 01.02.1990 – 01.07.199�. Stažēšanās Latvijas universitātē 
no 01.02.1985. – 01�07.1985. Stažēšanās Sankt – Pēterburgas universitātē 

 

 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
 

 

1981.g. 10. februārī  Dr. phil. iegūts, aizstāvot Viļņas universitātē promocijas darbu 
„Individualitātes veidošanās socializācijas procesā” 

 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS 
 
02.04.2004. 

09.02.1999. 

Profesors 
 
Asociētais profesors 
 
Docent� 



25.10.1990. 
 
DARBA PIEREDZE 
 
no 2001 - pašreiz Valsts administrācijas skolā 
no 1998 -  2002 Ventspils augstskolā 
no 1993 - pašreiz RSU Humanitāro zinātņu katedras v�dītāja 
no 1979 - pašreiz  Docētāja RSU Humanitāro zināt�u katedrā 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
 
01.09.09. - 01.12.09. 
 
 
 
 
 
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 
 
 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas projekta 
“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes 
“Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 
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 
Latvijas pacientu tiesību biroja valdes locekle (līdz 2008.g.) 
Pacientu Ombuda padomes priekšsēdētāja 
LU SZF Praktiskās ētikas centra padomes locekle 
RSU ētikas komitejas priekšsēdētāja vietniece 
RSU ētikas komisijas locekle 

 
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
18.06.2003. 
 
12.06.2002. 
 
06.2001. 

  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 



 
21.06.2000. 
 
04.05.2000. 
 
 

zinātniskās konferences – konkursa darbu vērtēšanā 
Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un studentu III 
zinātniskās konferences – konkursa darbu vērtēšanā 
Atzinības raksts par ie�ērojamu 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, 
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 

 
PAPILDUS INFORMĀCIJA 
 
    Ir autovadītāja apliecība 

Datorzināšanas viduvējas 

 
Datums  20.07.2010. 

 

 
 

 



Dzīvesgājuma apraksts (CV) 
 

 
1. PAMATINFORMĀCIJA  
 
Vārds, uzvārds  Inese Stars  

Dzimšanas datums 1978.gada 16.jūlijs  

Dzimšanas vieta Rīga  

Dzīvesvietas adrese Salnas iela 22-7, Rīga, LV 1021  

Tālrunis  mob. 29255248; darbā 67338310  

Fakss  67338311  

E-pasta adrese Inese.Stars@rsu.lv 

inesestars@inbox.lv 

 

 
2. IZGLĪTĪBA  
 
2005. - 2008. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte; Doktorantūras 

studiju programma socioloģijā, sociālās antropoloģijas apakšnozare 
(nepabeigta) 

2000. - 2002. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte; Sociālo zinātņu 
maģistra grāds socioloģijā 

1996. - 2000. Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts; Sociālo zinātņu 
bakalaura grāds psiholoģijā 

1987. - 1996. Rīgas 90. vidusskola 
 
3. PAPILDUS IZGLĪTĪBA (pēdējo 4 gadu laikā)  
 
04. 2010.  Seminārs par studiju rezultātu formulēšanu Rīgas Stradiņa 

universitātē. (Latvija, Rīga)  
06.2009.  Seminārs par e-apmācības izveidošanu un organizēšanu Rīgas 

Stradiņa universitātē. (Latvija, Rīga). 
05.2009.  

Seminārs. Boloņas process gadu pirms pirmās fāzes noslēguma. 
„Eiropā un Latvijā 1999. -2009. gada posmā sasniegtais un tālākās 
perspektīvas" (Latvija, Rīga). 

11.2008.  Piedalīšanās konferencē „Sabiedrības veselība Latvijā” (Latvija, 
Rīga).  

10.2008.  Boloņas procesa seminārs par Latvijas nacionālo ziņojumu par 2007.-
2008. gada posmu, starptautiskie vērtēšanas kritēriji un tālāk 
darāmais. (Latvija, Rīga). 

10.2008.  Piedalīšanās starptautiskajā konferencē „Reducing inequalities in 
health and health care: opportunities and barriers” (Lietuva, Kauņa).  

04.2008.  Piedalīšanās konferencē un seminārā „ First European Conference on 
Core Competencies for Public Health Education” (Dānija).  

04.2008.  Piedalīšanās Veselības ministrijas un Sabiedrības veselības aģentūras 
(SVA) organizētajā konferencē „Latvijas iedzīvotāju uzturs un 
veselība” (Latvija, Rīga). 

11.2007.  Starptautisks seminārs „Kvalitātes nodrošināšanas sistēmu veidošana 
augstskolu un programmu iekšienē”. (Latvija, Rīga) 

mailto:Inese.Stars@rsu.lv�
mailto:inesestars@inbox.lv�


05.2007.  Apmeklētas teorētiskās lekcijas LU Ekonomikas fakultātē „The Use 
of Grounded Theory as a Knowledge Development Tool”. 
Pasniedzējs - prof. Amilcar S. Goncalves (Universidade Aberta). 

06.2007.  Piedalīšanās zinātniski – praktiskā konferencē ,,Racionāls uzturs kā 
izglītības kvalitāti veicinošs faktors’’ (Latvija, Rīga). 

12.2006.   Apmeklēta vieslekcija „New Aspects of European Integration.” 
Charles Woolfsoon BA, PhD. 

12.2006.  Mācību seminārs (LU). Working environment in the new member 
states. (Charles Woolfson BA, PhD , 4 ECTS) 

 
 
4. DARBA PIEREDZE 
 
10.2005.- pašlaik Rīgas Stradiņa universitāte Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 

katedra, lektore 
05.2003.- pašlaik Rīgas Stradiņa universitāte Sabiedrības veselības fakultāte studiju 

programmas vadītāja – metodiķe 
2002.- 2003. Latvijas valsts vēstures arhīvs, vecākā speciāliste 
2000.- 2002. Rīgas Stradiņa universitāte Sabiedrības veselības un epidemioloģijas 

katedra, vecākā laborante 
 
 
5. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA, PUBLIKĀCIJAS  
 
 
03.2010.  RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. Postera prezentācija 

„Sociālā atbalsta, subjektīvās stresa un vientulības izjūtu saistība” 
(Solvita Kļaviņa, Inese Stars , Anita Villeruša). 

Tēzes publicētas RSU 2010.gada Zinātnisko tēžu krājumā. 
03.2008. 03.2010. Fokusa grupas vadlīniju izstrāde, aptaujas anketas izstrāde un 

rezultātu apkopošana Eiropas komisijas Sabiedrības veselības 
atbildīgās aģentūras (Public Health Executive Agency  PHEA) 
Kopienas aktivitāšu programmas pētnieciskajā projektā sabiedrības 
veselības jomā „Ten D by Night” ( Desmit D naktī). 

07.2009. 12.2009. Konsultēšana metodoloģijas jautājumos un aptaujas anketas kognitīvā 
testēšana LR Centrālās Statistikas pārvaldes projektā 
„Metodoloģiskais darbs – Projekta „Eiropas Savienības 
apsekojuma modulis par invalīdiem un viņu integrāciju 
sabiedrībā”.  

07.2008. 12.2009. „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana 
augstskolās un koledžās” ietvaros darbs projektā „Bioloģisko 
novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā”; 
apakšprojekts „Dzīves kvalitātes noteikšanas metodoloģija  bērniem 
ar hroniskām saslimšanām Latvijā”.

06.2009.  2009. gada RSU Zinātnisko rakstu krājums Medicīnas bāzes zinātņu 
sadaļa. Zinātniskais raksts „Stresa izjūtas un veselības pašvērtējuma 
saistība ar personas finansiālajām grūtībām”  (Solvita Kļaviņa, 
Inese Star, Anita Villeruša).    

04.2009.   RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. Prezentācija 
“DZĪVES KVALITĀTE BĒRNIEM AR HRONISKĀM SLIMĪBĀM 
LATVIJĀ” (A.Jansone, D.Gardovska, I.Stars, T.Lāce). Tēzes 



publicētas RSU 2009.gada Zinātnisko tēžu krājumā.  
10.2008.  Starptautiska konference „Reducing inequalities in health and 

health care: opportunities and barriers” (Lietuva)  
04.2008.  Eiropas reģiona Sabiedrības veselības skolu asociācijas (ASPHER) 

konference „First European Conference on Core Competencies for 
Public Health Education” (Dānija)  

03.2008.  RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. Prezentācija “JAUNS 
DZĪVES KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS INSTRUMENTS 
BĒRNIEM AR HRONISKĀM SLIMĪBĀM LATVIJĀ” (A.Jansone, 
D.Gardovska, I.Stars, T.Lāce). Tēzes publicētas RSU 2008.gada 
Zinātnisko tēžu krājumā. 

11.2007.  Konference „The 29th Aspher Annual Conference 07” (Valensija, 
Spānija). Prezentēts stenda referāts „EMPLOYMENT OF 
GRADUATES AND ITS COMPLIANCE WITH OBTAINED 
EDUCATION.”  (A.Villeruša, I.Stars) 

05.2007.  Konference „1st International Conference of the journal Public 
Health. Social, Cultural and Economic Determinants of Health: 
International Perspectives for Global Action.” (Lisabona, Portugāle) 
Prezentēts stenda referāts „CHOICE IN COSMETIC SURGERY: A 
PHENOMENOLOGICAL INSIGHT ON ITS CULTURAL 
FACTORS”(I. Stars). Tēzes publicētas konferences tēžu krājumā.  

 03.2007.  RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. Prezentācija – Inese 
Stars, Inese Gobiņa „APMIERINĀTĪBA AR SAVA ĶERMEŅA 

ĀRĒJO IZSKATU PUSAUDŽIEM LATVIJĀ”. Tēzes publicētas 
RSU 2007.gada Zinātnisko tēžu krājumā. 
  

04.2006.  RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference. Prezentācija - Inese 
Stars, Iveta Pudule, Līga Ķikute „ĶERMEŅA MASAS INDEKSS 
UN SVARA PAŠVĒRTĒJUMS PIEAUGUŠO CILVĒKU 
POPULĀCIJĀ LATVIJĀ”. Tēzes publicētas RSU 2006.gada 
Zinātnisko tēžu krājumā. 

 
6. DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS 
 
 09.2003.- pašlaik Nodibinājums „Latvijas Sabiedrības veselības asociācija”  

 
 
 
7. VALODU ZINĀŠANAS 
 
 latviešu 

krievu 
angļu 

  dzimtā 
  runātprasme – ļoti labi; lasītprasme – ļoti labi; rakstītprasme – labi 
  runātprasme – labi; lasītprasme – ļoti labi; rakstītprasme – labi 
 

 
8. DATORPRASMES 
 
  MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; Internet 
 
 
9. AUTOVADĪTĀJA APLIECĪBA  
 



  B kategorijas autovadītāja apliecība  
 
10. INTERESES  
 
  Kinoloģija, psiholoģija, daiļslidošana   

 
Inese Stars 

 
  2010.gada 5.jūnijs 

 



 

 

CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds:  Ieva Strēle
Dzimšanas datums:  04.06.1973. 
Dzimšanas vieta:  Kuldīga 
Adrese:  Kūdras 6 - 26, Rīga, LV - 1083  
Tālrunis:  29406188 
 
IZGLĪTĪBA  
2003. - 2005. Sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studiju programmā,  

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 
1999. - 2001. Endokrinologa kvalifikācija,  

Latvijas Medicīnas Akadēmija, Pēcdiploma izglītības fakultāte 
1997. - 2000. Internista kvalifikācija,  

Latvijas Medicīnas Akadēmija, Pēcdiploma izglītības fakultāte 
1991. - 1997. Ārsta grāds,  

Latvijas Medicīnas Akadēmija, Medicīnas fakultāte 
 
PAPILDUS IZGLĪTĪBA  
2010. jūnijs Kursi „Rates and Survival Analysis: Poisson, Cox and Parametric 

Regression Models” 
Bristoles Universitāte, Bristole, Apvienotā Karaliste 

2009. janv. Kursi „Effective Scientific Presenting and Writing” 
Nordic School of Public Health, Gēteborga, Zviedrija 

2008. febr. Kursi „Register-based epidemiology” 
Nordic School of Public Health, Gēteborga, Zviedrija 

2006. dec. Kursi „Lifestyle Epidemiology” 
Nordic School of Public Health, Gēteborga, Zviedrija 

2005. sept. Kursi "Statistical Methods in Epidemiology",  
Nordic School of Public Health, Gēteborga, Zviedrija 

2005. maijs Kursi "Training in Ethical Issues in Health Research",  
Dubrovņiki, Horvātija 

2005. maijs Kursi "EFES Regional Postgraduate Course in Clinical 
Endocrinology", Jūrmala, Latvija 

2004. nov. Kursi "3rd EFES Regional Postgraduate Course in Clinical 
Endocrinology", Prāga, Čehija 

2003. maijs Kursi "10th EFES Postgraduate Clinical Endocrinology Course",  
Rīga, Latvija 

2001. apr. Kursi "EFES Regional Postgraduate Course in Clinical 
Endocrinology", Kauņa, Lietuva 

2000. okt. Kursi "7th EFES Postgraduate Course in Clinical Endocrinology", 



Delfi, Grieķija 
1999. jūlijs Seminārs "7th Cambridge Seminar on the Epidemiology and Public 

Health Aspects of Diabetes Mellitus", 
Kembridža, Apvienotā Karaliste 

1998. nov. Kursi "EFES Regional Postgraduate Course in Clinical 
Endocrinology", Tartu, Igaunija 

 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS   Medicīnas doktora grāds Sabiedrības veselības specialitātē  
 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS docente 
 
DARBA PIEREDZE 
2004.  Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un 

epidemioloģijas katedra 
2001. - 2007. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Endokrinoloģijas 

centra ambulatoriskā daļa,  
ārsts - endokrinologs 

2001. - 2004. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Endokrinoloģijas 
centra Diabēta pacientu apmācības kabinets,  
ārsts - endokrinologs 

2002. - 2003. Medicīnas sabiedrība "ARS",  
ārsts - endokrinologs 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
 
Projekti "1. un 2. tipa cukura diabēta klīniskās kompensācijas sociālās, dzīvesveida un 
veselības aprūpes sistēmas determinantes Latvijā", Rīgas Stradiņa universitāte, 2000.-2004.;
„Cukura diabēta pacientu mirstība un to determinējošie faktori Latvijā” un „Cukura diabēta 
apmācības un glikēmijas paškontroles ietekme uz cukura diabēta metabolisko kontroli”, 
Rīgas Stradiņa universitāte, 2007.; 
„Cukura diabēta pacientu mirstības rādītāji un nāves cēloņi Latvijā”, Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2008. 
 
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
  
Latvijas Endokrinologu asociācija,  
Latvijas Sabiedrības veselības asociācija, 
Eiropas Diabēta pētniecības asociācijas (EASD) epidemioloģijas grupa (EDEG) 
 
PUBLIKĀCIJAS 
  
Strele I, Rozite S, Brigis G. Relative mortality of diabetes patients in Latvia, 2002-2006
(abstract). Eiropas Diabēta epidemioloģijas grupas (EDEG) 45. ikgadējā konferences tēzes, 
2010.g., 98.lpp. 
Strele I, Rozite S, Brigis G. Reporting of diabetes on death certificates in Latvia, 2003-2007
(abstract). Eiropas Diabēta epidemioloģijas grupas (EDEG) 44. ikgadējā konferences tēzes, 
2009.g., 62.lpp. 
Strēle I., Rozīte S., Briģis Ģ. Cukura diabēta slimnieku nāves cēloņi Latvijā. 2009.gada 
Zinātniskās konferences tēzes, Rīga: RSU, 2009.: 93.lpp. 



Strele I., Rozite S., Brigis G. Mortality of diabetes patients in Latvia, 2006 // European 
Journal of Public Health, 2008; 18 (Supp.1):143 (Abstract). 
Strele I., Brigis G. Socioeconomic inequalities in self-assessed health in Latvia. – In: 
Collection of Scientific Papers 2007: Research articles in medicine and pharmacy. – Riga: 
Riga Stradins University, 2008. Pp. 102-109. 
Strēle I., Briģis Ģ. Cukura diabēta slimnieku veselības pašvērtējums Latvijā. – Grām.: 
Zinātniskie raksti. 2006. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. - Rīga: 
Rīgas Stradiņa universitāte, 2007. 243-250 lpp. 
Strēle I., Briģis Ģ., Pīrāgs V. Demogrāfisko, sociālo un ekonomisko faktoru saistība ar 
cukura diabēta slimnieku apmācības pieejamību Latvijā. – Grām.: Zinātniskie raksti. 2006. 
gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 
2007. 251-258 lpp. 
Strele I., Brigis G. Diabetes mellitus and mental well-being in Latvia, 2003 // European 
Journal of Public Health, 2006; 16 (Supp.1): 144 (Abstract) 
Strele I., Brigis G., Pirags V. Demographic and socioeconomic differences in diabetes 
education in Latvia // Przeglad Lekarski, 2006; 63 (Supp.4):55 (Abstract) 
Strele I., Pirags V., Brigis G. Socio-economic determinants of diabetes control in Latvia 
2000 // European Journal of Public Health, 2005; 15 (Supp.1):154 (Abstract) 
I.Strēle, Ģ. Briģis, V.Pīrāgs "Cukura diabēta klīniskās kontroles sociāli ekonomiskās 
determinantes Latvijā", RSU 2004.gada Zinātnisko rakstu krājums 
I.Strēle, I.Kalniņa, Ģ.Briģis, V.Pīrāgs "Cukura diabēta kompensācijas sociālās, 
ekonomiskās, demogrāfiskās un klīniskās determinantes Latvijā", RSU 2003.gada 
Zinātnisko rakstu krājums  
I.Strēle, I.Balcere, M.Marga, R.Ritenberga, M.Cirse, D.Keslere, V.Pīrāgs "Diabēta 
apmācības ietekme uz vidējo glikēmiju un ķermeņa masas indeksu", AML/RSU Zinātniskie 
raksti, 2000. 
 
VALODU ZINĀŠANAS 
  
latviešu - dzimtā,  
angļu, krievu - brīvi 
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA 
 
Pieredze klīniskajos pētījumos 
2001. - 2004. DIRECT: Diabetic Retinopathy Candesartan Trial; 

koordinators, pētnieks 
2001. - 2004. PROActive: Prospective Pioglitazone Clinical Trial in 

Macrovascular Events; pētnieks 
2002. - 2003. AtLantus; pētnieks 
2002. - 2004. RECORD; pētnieks, koordinators 

Datums:2010-05-07 



 

CURRICULUM VITAE 
Vārds, uzvārds:  Uldis Teibe
Dzimšanas datums:  1939. gada 3. augusts 
Dzimšanas vieta:  Ventspils rajons, Popes pagasts 
Adrese:  Lāčplēša ielā 42 – 9, Rīgā, LV1011  
Tālrunis:  7285926, mob: 29437129, kat.: 67409172 
 
IZGLĪTĪBA  
1966 - 1969 aspirantūra Ļeņingradas Valsts universitātē, Bioloģijas un augsnes 

fakultātē (specialitāte – biofizika) 
1957 - 1962 Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas 

specialitāte 
 
PAPILDUS IZGLĪTĪBA  
2008 - 2008 Pieredzes apmaiņas kursi Trondheimas (Norvēģija) universitātē 
2006 - 2006 Piedalīšanās seminārā „Radiation Protection in Medicine” 14 

stundas. (sertifikāts Nr. 70). 
2006 - 2006 RSU kursi "Matemātikas mācīšanas metodika programmā MathLab" 

(10 stundas) 
2003 - 2003 

 
Sanktpēterburgas apvienība "Spektron" apmācība darbam ar RFSA 
aparātu "Spektroskan" (50 stundas) 

2001 - 2001 Pieredzes apmaiņas kursi Toronto (Kanāda) universitātē  
2000 - 2000 RSU kursi "Matemātikas mācīšanas metodika programmās MathCad 

un Winfuktionen" (30 stundas) 
1999 - 1999 Pieredzes apmaiņas kursi Londonas (UK) universitātē 
1999 - 1999 RSU/AML kursi "Informātika un statistika" (18 stundas) 
1999 - 1999 RSU/AML kursi "Datu statistiskā apstrāde programmās SPSS un 

STATISTICA" (30 stundas) 
1988 - 1988 Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (144 stundas)
1986 - 1986 RMI kursi "Skaitļošanas tehnikas lietošana" (162 stundas)  
1980 - 1980 Novosibirska, NMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (144 stundas)
1977 - 1977 Maskava, ĀKCI, kvalifikācijas celšanas kursi medicīniskajā 

kibernētikā (156 stundas) 
1974 - 1976 MLU "Starptautiskās attiecības" (diploms Nr. 13147) 
1975 - 1975 Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas kursi fizikā (310 stundas)
1971 - 1973 Pedagoģiskās meistarības universitāte (apliecība Nr. 125) 
 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
1970   Bioloģijas doktors  
 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2004   profesors  



 
 
DARBA PIEREDZE 
2008 
2004 

- 
- 2008 

RSU fizikas katedras vadītāja v.i., profesors 
RSU fizikas katedras vadītājs, profesors 

1998 - 2004 RSU fizikas katedras vadītājs, asociētais profesors 
1969 - 1998 RMI/AML fizikas katedras asistents, pasniedzējs un docents 
1966 - 1969 Ļeņingradas Valsts universitāte, aspirants 
1964 - 1966 RMI fizikas katedras vecākais laborants, asistents 
1962 - 1964 Piltenes vidusskola, skolotājs 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
    Bioloģiskā un medicīniskā fizika un statistika, biomehānika, 

informātika un datorika 
 
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN  
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
    RSU Sabiedrības veselības fakultātes domes loceklis; Latvijas 

Inženierzinātnes un fizikas biedrības loceklis; Latvijas Tiesu 
medicīnas ekspertu biedrības biedrs; Žurnāla «Latvijas ķirurģijas 
žurnāls. Acta CHIRURGICA Latviensis» redakcijas padomes 
loceklis  

PUBLIKĀCIJAS 
    Kopā vairāk kā 170 publikācijas.   

 
1. Teibe U. Bioloģiskā statistika. – Rīga: Latvijas universitāte, 

2007., 146 lpp.  
2. Nagle E., Teibe U., Kažoka Dz., Grīnfelde Ie. Craniofacial 

anthropometry: the past or the future in evaluation of the 
craniofacial phenotype. // IJCD 2008; 1(2):103-109. 

3. Kudaba I., Boka V., Strumfa I., Berzins J., Teibe U. Clinical and 
histopathological algorithm for carcinoma of unknown primary 
(CUP) patients. // Innovations and Technologies News, Nr. 1(2), 
2009, pp. 11–20. 

4. Gobiņa I., Pudule I., Grīnberga D., Velika B., Tilgale N., 
Villeruša A. un Teibe U. Uztura paradumi un ķermeņa masa 
skolas vecuma bērniem Latvijā. – Rīga: V/a «Sabiedrības 
veselības aģentūra», 2007, 11 lpp. 

5. Gobiņa I., Pudule I., Grīnberga D., Velika B., Villeruša A. un 
Teibe U. Fiziskā aktivitāte un sēdošs dzīvesveids skolas vecuma 
bērniem Latvijā. – Rīga: V/a «Sabiedrības veselības aģentūra», 
2007, 10 lpp. 

6. Ю. Г. Войцеховская, Г.А. Орликов, У. Тейбе и др. 
Показатели внешнего дыхания и качество жизни у больных 
бронхиальной астмой на фоне коррекции дефицита селена. // 
Терапевтический архив, том 79, № 8, 2007, с. 38 – 41. 

7. Gobiņa I., Pudule I., Grīnberga D., Velika B., Villeruša A. un 
Teibe U. Smēķēšanas un alkohola lietošanas izplatība skolas 
vecuma bērniem Latvijā 1991. – 2006. – Rīga: V/a «Sabiedrības 
veselības aģentūra», 2008, 12 lpp. 



 
VALODU ZINĀŠANAS 

    Latviešu - dzimtā, krievu - brīvi, vācu un angļu ar vārdnīcas 
palīdzību 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
    Piedalīšanās projektos 2007. un 2008. gadā: 

1. Projekts Nr. 
2005/0117/VPD1/ESF/PIAA/04/APK3.2.3.2./0022/0063 
«Dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde Latvijas 
starpaugstskolu maģistru studiju programmai uzturzinātnē»  

2. Rīgas Tehniskās universitātes ESF projekta „RTU un LU 
starpaugstskolu maģistrantūras studiju modulis „Medicīnas 
fizika”, Līg. Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0079/0007  

3. Projekta vadītājs „Projekta „Medicīnas aparātbūves inovāciju 
centra darbības virzienu attīstība” izstrāde”. Projekta līguma Nr.
2007.PSF/4-11/14. (Latvijas un Norvēģijas kopējais projekts)  

4. „Mildronāta pielietošanas efektivitāte un drošība slimniekiem ar 
mijklibošanu (claudicatio intermittens) (MI&CI)”, AS 
«Grindex», (datu statistiskā apstrāde)  

5. Līgums Nr. SKUS 666/07 no 30.08.07. projektam «Baltijas jūras 
reģiona Interreg III B kaimiņattiecību programmas līdzfinansētā 
projekta NI-008 «Pārmantotā vēža profilakses pasākumu attīstība 
Latvijā un Igaunijā»  
Datorprogrammas MS Office, MathCad, MathLab, SPSS, 

STATISTICA, EpiInfo, Photoshop, PageMaker u.c.  
Ir pieredze mācību programmu un mācību materiālu izstrādē 

medicīnas profila studentiem Rīgas Stradiņa universitātē. 
Konsultants un recenzents vairākiem promocijas darbiem. 

Datums: 2010. gada 06. jūlijā 

  

 

 



Curriculum   vitae 
 

 

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 – 1010 
mob.+371 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" 
 
Rīgas Stradiņa 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. Dažādi fitnesa nodarbību veidi  
 

Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni: 
 
1. Pedagoģijas vēsture (disertācija,  monogrāfija, zinātniskie raksti) 
2. Medicīnas vēsture  (zinātniskie raksti) 
3. Izglītības kvalitāte.( zinātniskās tēzes, uzstāšanās RSU zinātniskās konferences plenārsēdē). 
4. Studentu motivācija mācīties un uztveres veidi (zinātniskie raksti) 
5. Studentu pašnovērtējums studiju procesā  (zinātniskais raksts) 



6. 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 revidents. 
Starptautiskās sieviešu apvienības biedre. 
Sadarbojos ar Starptautiskā žurnāla 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.) 
Biedrības „Stabu 15” valdes priekšsēdētāja. 
 
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. 
 
 
 2010-26-05 
 



CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati:  

Vārds, uzvārds Ivars Vanadziņš  

Dzimšanas datums 1974. gada 20. maijs 

Dzīvesvieta Pieneņu iela 3, Piņķi 

Sakari 76409139; mob. 29534641 
 e-pasts: ivars.vanadzins@rsu.lv  
 
Izglītība:  
 
Mācību iestāde Darba un Vides veselības institūts, Rīgas Stradiņa 

universitāte  
Mācību laiks  22.12.2001.-27.10.2008. 
Specialitāte Doktorantūra darba vides veselībā  

(tēma: darba vides riska faktori kokapstrādē)
Zinātniskais grāds vai diploms Medicīnas zinātņu doktors 
 
Mācību iestāde Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 
Mācību laiks  01.09.1999.-30.06.2006 
Specialitāte 

Profesionālā juridiskā izglītība 
Zinātniskais grāds vai diploms Bakalaurs 
 
Mācību iestāde Latvijas Medicīnas akadēmijas Pēcdiploma izglītības 

fakultāte 
Mācību laiks  2000.-2001. 
Specialitāte 

Aroda medicīna 
Zinātniskais grāds vai diploms Aroda slimību ārsta sertifikāts  
 
Mācību iestāde Latvijas Medicīnas akadēmijas Medicīnas fakultāte  
Mācību laiks  1992.-1998. 
Specialitāte Medicīna 
Zinātniskais grāds vai diploms Ārsta grāds 
 
Mācību iestāde Imantas Latviešu Ģimnāzija 
Mācību laiks  1990.-1992. 
Specialitāte Humanitārais mācību virziens 
 
Mācību iestāde Rīgas 82. vidusskola 
Mācību laiks  1981.-1990. 
Specialitāte Pamatizglītība 
 

Svarīgākā papildus apmācība:  
 
Datums Mācību tēma Mācību iestāde 
24.01.2008. Slimnieku pacelšanai un piecelšanai RS Grupa Medicīniskās pēcdiploma 

mailto:ivars.vanadzins@rsu.lv�


asistējošās ierīces izglītības centrs, LIKO (Zviedrija) 
05.02.2008. Individuālie aizsardzības līdzekļi Inspecta Latvia 
06.11.2007. Metināšana. Darba aizsardzības 

pasākumi, veicot metināšanas 
darbus.  

Inspecta Latvia 

13.01.2006. Workplace health promotion (angļu 
valodā) 

European Network for workplace health 
promotion 

24.-25.11.2005. Sasniegumi = Stratēģija no idejas 
līdz realizācijai 

Latvijas Kvalitātes asociācija 

22.11.-26.11.2005. Riska vadīšana darba vietās 
(starptautisks seminārs, angļu 
valodā) 

Nordic Institute for advanced training in 
occupational health, Rīga 

21.10.2005. Troksnis un vibrācija darba vidē Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra, Valsts darba 
inspekcija, Labklājības ministrija 

20.10.2005. Efektīvas darba aizsardzības 
sistēmas organizēšana 

Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra, Valsts darba 
inspekcija, Labklājības ministrija 

20.09.-24.09.2004. ISO 9000:2000 Series QMS 
Auditor / Lead auditor  

DET NORSKE VERITAS 
IRCA registered Course: IATCAI 
17061 

15.01.2004. Kā sagatavot vizuālo materiālu 
veiksmīgai prezentācijai 

SIA  AFORCE 

12.10.-17.10.2003. Darba vides riska faktoru 
novērtējums (starptautisks 
seminārs, angļu valodā) 

Nordic Institute for advanced training in 
occupational health, Rīga 

29.01.-30.01.2003. TAIEX seminārs par 
sprādzienbīstamu vidi 
 

Reval Hotel Latvia, Riga, Latvia 

06.06.-10.06.2002. Sieviešu veselība un darbs 
(starptautisks seminārs, angļu 
valodā) 

Nordic Institute for advanced training in 
occupational health, Rīga 

18.03.-20.03.2002. OHSAS 18001 – Aroda Veselības 
un darba drošības sistēmu auditors 
(angļu valodā) 

Bureau Veritas Quality International 
course IRCA registered, Jūrmala  

19.12.-22.12.2001. Darba aizsardzības speciālistu 
apmācības programma 

SIA Darba Medicīna, Rīga 

28.02.-2.11.2001. 
Riska faktoru novērtējums kā 
pamats Individuālo aizsardzības 
līdzekļu izvēlē (starptautisks 
seminārs, angļu valodā) 

Nordic Institute for advanced training in 
occupational health, Rīga 

15.11.-19.11.1999. 
Work Environment and 
Cardiovascular diseases 
(starptautisks seminārs, angļu 
valodā) 

Nordic Institute for advanced training in 
occupational health, Kopenhāgena, 
Dānija 

11.05.-13.05.1999. Aroda Plaušu slimības TEMPUS Phare seminārs Darba un 
Vides veselības institūts 

10.04.-12.04.1999. Vides ķīmisko faktoru 
biomonitorings 

TEMPUS Phare seminārs Darba un 
Vides veselības institūts 

05.03.-07.03.1999. Aroda Kancerogēni TEMPUS Phare seminārs Darba un 
Vides veselības institūts 



12.10.-16.10.1998. Ergonomics in Occupational Health 
and Safety 

Nordic Institute for advanced training in 
occupational health 

11.10.-13.11.1998. Aroda Toksikoloģija TEMPUS Phare seminārs Darba un 
Vides veselības institūts 

22.04.-24.04.1998. Alerģija un darbs TEMPUS Phare seminārs Darba un 
Vides veselības institūts 

25.02.-27.02.1998. Darba un apkārtējās vides 
reproduktīvā  toksikoloģija un 
neirotoksikoloģija 

TEMPUS Phare seminārs Darba un 
Vides veselības institūts 

11.11.-16.11.1997. Datu Statistiska analīze Latvijas Medicīnas akadēmijas 
Pēcdiploma apmācības fakultāte  

04.11.-08.11.1996. Zinātnisku darbu plānošana darba 
drošības un veselības jautājumos 

Nordic Institute for advanced training in 
occupational health, Igaunija 

 
Darba pieredze: 
 
Datums: no (mēnesis/gads) 
               līdz (mēnesis/gads) 

11/1996 – līdz šim 

Uzņēmums, iestāde, struktūrvienība Rīgas Stradiņa Universitātes aģentūra „Darba drošības un 
Vides veselības institūts” 

Amats Vadošais pētnieks; 
Studiju programmu metodiķis (no 2003.gada); 
Speciālists mācību jautājumos (no 2007.gada);  
Stundu pasniedzējs studentiem, maģistriem un rezidentiem; 
Strādājis arī dažādos citos amatos. 
 

Darba pienākumu īss apraksts Lekciju pasniegšana par dažādiem darba aizsardzības un aroda 
veselības jautājumiem (vairāk kā 5 gadus) 
Ar darba aizsardzību un arodveselību saistītu projektu 
gatavošana un administrēšana (vairāk kā 10 gadus) 
mācību materiālu sagatavošana, mācību kursu un programmu 
izstrādāšana un organizēšana (vairāk kā 5 gadus);  
dalība pētniecības projektos par darba aizsardzību un 
arodveselību (vairāk kā 10 gadu pieredze, dalība vairāk kā 10 
starptautiskos projektos un vairāk kā 10 Latvijā īstenotos 
projektos); 
darba vides riska faktoru novērtēšana un preventīvo pasākumu 
plānošana (vairāk kā 10 gadus). 
 

Datums: no (mēnesis/gads) 
               līdz (mēnesis/gads) 

06/1996-11/1996 

Uzņēmums, iestāde, struktūrvienība Higiēnas un Arodslimību Laboratorija 
Amats Laborants 
Darba pienākumu īss apraksts darba vides kaitīgo faktoru mērījumu veikšana 

darba vides mērījumu metodikas gatavošana 
 

Datums: no (mēnesis/gads) 
               līdz (mēnesis/gads) 

10/1993-4/1996 

Uzņēmums, iestāde, struktūrvienība Traumatoloģijas un Ortopēdijas Slimnīca, Uzņemšanas nodaļa 
Amats Medicīnas māsa 
Darba pienākumu īss apraksts Medicīnas māsas pienākumi 
 

 



Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās:  

• Latvijas arodslimību ārstu biedrības biedrs; 
• ES Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Riska observatorijas eksperts ( 

http://osha.europa.eu); 
• ES Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Latvijas Nacionālā kontaktpunkta 

Informācijas padomes loceklis (http://osha.lv); 
• Eiropas Veselības veicināšanas darba vietās sadarbības tīkla (European Network for 

Workplace health promotion www.enwhp.org) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta vadītājs  
 

Pieredze projektu īstenošanā (svarīgākie projekti):  

• Viens no diviem vadošajiem ekspertiem “Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās 
programmas “Darba tirgus pētījumi” projekta ”Labklājības ministrijas pētījumi” 
Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003 pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā” 
veikšana” īstenošanā (2005.-2007.); 

• Atbildīgais par 2.aktivitātes realizāciju - ES Phare programma “Pārejas līdzekļi 
administratīvās spējas stiprināšanai”, projekta Nr.2004/006 2455-03-01 “Darba drošības un 
veselības sistēma (turpmāka attīstība)” (2006.-2007.) 

• Pētniecības grupas dalībnieks - Latvijas Zinātnes padomes atbalstītais projekts „Mežizstrādē 
un kokapstrādē sastopamo arodslimību un nelaimes gadījumu izpēte un preventīvo pasākumu 
izstrāde” (2004.-2006.) 

• Pētniecības grupas dalībnieks - Latvijas Zinātnes padomes atbalstītais projekts „Riska 
faktoru izpēte kokapstrādes industrijā” (2000.-2004.) 

• Projekta vadītājs - Leonardo da Vinči projekts Nr  LV/05/B/F/PP-172.015 "Profesionālās 
izglītības standarta, apmācību kvalitātes kritēriju un apmācības programmas paketes izveide 
drošam darbam ar azbestu” (2005.-2007.); 

• Projekta vadītājs - Leonardo da Vinči projekts Nr. LV/04/B/F/PP-172.012 “Arodveselības un 
darba drošības apmācības programmu attīstība Latvijā” (2004.-2006.) 

• Koordinators Latvijā - Projekts „Eiropas veselības veicināšanas stāvokļa ziņojuma 
sagatavošana un sadarbības un izplatīšanas modeļu attīstīšana jaunajās ES dalībvalstīs un 
kandidātvalstīs. Koordinators BKK (Vācija) sadarbībā ar Eiropas veselības vecināšanas 
darba vietās sadarbības tīklu (2005.-2006.) 

• Koordinators Latvijā - Projekts „Darba vietu veselības veicināšanas Labās Prakses piemēru 
izplatības veicināšana jaunās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs”. Koordinators Nofera Darba 
medicīnas institūts (Polija) sadarbībā ar Eiropas veselības vecināšanas darba vietās 
sadarbības tīklu (2005.-2007.)  

• Atbildīgais par pētniecību Latvijā - Projekts „Baltijas Jūras valstu arodbiedrību sadarbības 
veicināšana arodveselībā un darba drošībā”, koordinators: 3F (Dānijas arodbiedrību 
apvienība), koordinators Latvijā – Latvijas Celtnieku arodbiedrība (2005.-2006.) 
Koordinators Latvijā - Sadarbības programma ar Beļģiju un ES kandidātvalstīm Centrālā un 
Austrumeiropā “Arodveselības un darba drošības apmācības un informācijas attīstība un 
praktiska ieviešana mazajos un vidējos uzņēmumos, uzlabojot apmācības un informācijas 
metodes” (2005.-2006.) 

• Pētnieks – INCO Copernicus projekts „Salīdzinoša arodveselības sistēmas analīze 7 Eiropas 
valstīs (Beļģijā, Čehijā, Igaunijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā)” (1998.-2002.) 

Cita profesionālā pieredze:  

Dalība Labklājības ministrijas Darba departamenta darba grupās par tiesību aktu izstrādi. 

Svarīgākie darba aizsardzības jomas normatīvie dokumenti, pie kuriem ir strādāts:  

http://osha.europa.eu/�
http://osha.lv/�
http://www.enwhp.org/�


• Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2007.-2013. gadam (2005.-
2008.gads, dokuments pieņemts 15.04.2008.);  

• Darba aizsardzības jomas attīstības programma 2008.-2010. gadam (2007.-2008.gads, 
pieņemti 04.11.2008.);  

• Grozījumi Darba aizsardzības likumā (2007.-2009.gads);  
• Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un 

uzskaites kārtību (2008.-2009.gads); 
• Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par Nodarbināto apmācību darba aizsardzības 

jautājumos (2007.-2008.gads); 
• Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par Darba aizsardzības prasībām darba vietās 

(2008.-2009.gads);  
• Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par Darba aizsardzības prasībām darba 

aprīkojuma lietošanā (2009.gads);  
• Darbs pie vēl apmēram 10 dažādu tiesību aktu grozījumiem un izstrādes.  

 
Citas iemaņas:  

• nepabeigta juridiskā izglītība (Latvijas Universitātes Juridiskā Fakultāte), zināšanas par 
normatīvo aktu un standartu izstrādāšanu darba aizsardzības jomā, prasme šo dokumentu 
pielietošanā;  
• B kategorijas autovadītāja tiesības kopš 1994. gada;  
• Iemaņas darbā ar datoru – Windows (Word, Excel, Internet Explorer; Access, Powerpoint, 
Frontpage u.c.) Adobe Acrobat; EPI INFO, SPSS;  
 
 
Valodu zināšanas: 
 

Valoda 
Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu (dzimtā) 5 5 5 
Angļu 5 5 5 
Krievu 5 5 3 
(vērtību skala 1-5) 
 
 
Publikācijas: 
Publikāciju kopējais skaits: 58 
Pēdējo 10 gadu publikāciju saraksts:  
 
Monogrāfijas: 
1. Darba apstākļi un riski Latvijā, autori -  M.Eglīte, L. Matisāne, I.Vanadzins u.c.// Riga: 
Inspecta, 2007. – 146 lpp. 
2. Eglīte M., Aulika B., Avota M., Baķe M.Ā., Dundurs J., Jēkabsone I., Sprūdža D.,  Vanadziņš 
I. Vides veselība // Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008.- 696 lpp. 
 
Raksti žurnālos un rakstu krājumos:  
1. M.Eglīte, I.Vanadziņš, I.Jēkabsone, L.Matisāne, V.Siliņa. Medicīnas darbinieku Darba Spēju 
Indekss. AML Zinātniskie raksti 1999.gada medicīnas nozares zinātniskās konferences materiāli, 
2.sēj., Rīga, 2000., lpp.30.-33. 
2. L.Matisāne, M.Eglīte, I.Vanadziņš. Pirmie pieci gadi. Latvijas ārstu žurnāls, 2000/4, lpp. 84-
85. 
3. Eglīte M., Vanadziņš I. Arodfaktoru ietekme uz sieviešu reproduktīvo veselību // DOCTUS.- 
2001.- Nr.3.- 30.-34.lpp. 



4. Eglīte M., Vanadziņš I. Arodfaktoru ietekme uz vīriešu reproduktīvo veselību // DOCTUS.- 
2001.- Nr.4.- 16.-17.lpp. 
5. Vanadziņš I., Roja Ž., Eglīte M., Baķe M.-Ā., Mangule R., Lūse I., Ķipure M., Sprūdža D. 
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku darba vides riska faktoru novērtējums // Rīga: RSU 
DVVI, 2003.- 143 lpp. 
6. Vanadzins I., Eglite M. New trends in development of occupational health and safety system 
in Latvia //Proceedings of the international scientific-practical conference, 2003.- pp.7-8. 
November,Karaganda, State medical academy, 2003, -Pp. 136-139  
7. Vanadziņš, M.Eglīte, Ž.Roja, R. Mangule, J.Sečina, L. Borherte. Veselības un sociālās 
aprūpes darbinieku arodveselība Latvijā // Latvijas ārstu žurnāls, 2003, 2, 26. – 30. lpp. 
8. Vanadziņš I., Eglīte M., Roja Ž., Mangule R., Avota M., Sečina J., Borherte L. Veselības 
aprūpes darbinieku darba vides riska faktoru izpēte // Zinātniskie raksti: 2003.g medicīnas 
nozares pētnieciskā darba publikācijas.- Rīga: RSU, 2004.- lpp.313-318. 
9. Vanadzins I., Eglite M. Development of occupational health and safety system in Latvia – 
latest changes and further challenges // Eesti Töötervishoid.- 2005.- Nr.4.- pp.34-36.  
10. Sprūdža D., Baķe M.Ā., .Linņika Ž, Vanadziņš I., Mangule R. Riska faktori kokapstrādē // 
Rīga: RSU, 2005.- lpp.185-189. 
12. Vanadziņš I. “Trokšņa izraisītā arodvājdzirdība Latvijā”, Darba aizsardzības ziņas, 
2.izdevums, Valsts Darba inspekcija, 2005. 
13. Vanadziņš I., Eglīte M., Reste J., Sprūdža D., Linņika Ž., Mangule R. Kokapstrādē 
nodarbināto personu veselības stāvokļa un darba spēju izpēte // RSU Zinātniskie raksti, 2006.- 
Rīga; RSU, 2007.-276- 281 lpp. 
14. Eglite M., Vanadzins I., Kurjane N., Reste J. Influence of Occupational Risk Facors on 
ImmuneSystemof the Employed in Wood Processing Industry // RSU Collection of Scientific 
Papers 2008.- Research articles in medicine &pharmacy, Riga, RSU, 2009.-  pp.121-130. 
15. Eglīte M.,  Čurbakova E., Vanadziņš I., Reste J., Cīrule J., Ķeire S., Farbtuha T., Bērts T., 
Smirnova K. Arodslimības un ar tām saistītās problēmas Latvijā // Medicine, Rīga, 2009.- 02.-  
lpp. 34-37.  
16. Эглите М.Э., Рэсте Е.Д., Чурбакова Э.В., Ванадзиньш И.А. Условия труда, факторы 
риска на рабочем месте и последствия их воздействия на здоровье трудящихся Латвии  // 
Медицина труда и промышленная экология. Москва.- 2009.-  № 6.-  стр.6-13. 
Tēzes:  
1. M.Eglite, M.Bake, N.Rusakova, I.Luse, I.Vanadzins. Comparision of environmental and 
occupational lead effect on public health. In: Book of Abstracts of International Symposium 
“Metals in environmental medicine”Wroclaw, October 2000, p.12.  
2. I. Vanadziņš, M. Ā. Baķe, D. Sprūdža, I. Lūse, Ž. Linņika. Riska faktoru izpēte finiera 
ražošanā nodarbinātajem // 2003.gada Medicīnas nozares zinātniskās konferences tēzes.- Rīga: 
RSU, 2003.- 78. lpp.  
3. I. Vanadzins. Current development of risk assesment methodology in Latvia. In: Proceedings 
of the 2nd International Symposium of Occupational Health, Occupational Health 21: Qua vadis, 
Estonia? Tartu, 2003, p.84. 
4. M. Eglīte, I. Vanadziņš, M. Ā. Baķe, I. Lūse, Ž. Roja, R. Mangule, J. Sečina, L. Boherte. 
Veselības aprūpes darbinieku darba vides riska faktoru izpēte // 2003.gada Medicīnas nozares 
zinātniskās konferences tēzes.- Rīga: RSU, 2003.- 77. lpp. 
5. M.Eglite, I.Vanadzins, R. Mangule. Investigation of risk factors in the health care sector. In: 
Proceedings of the 2nd International Symposium of Occupational Health, Occupational Health 
21: Qua vadis, Estonia? Tartu, 2003, p.7. 
6. I.Vanadzins, M.Eglite, M.Bake. Health consequences of the occupational exposure to lead, 
AIHce conference, Dallas, USA, 2003, 71. 
7. Eglite M., Vanadzins I., Kalkis V., Roja Z. Training on occupational health in Latvia// The 4th 
International Symposium Quality in Occupational health. Tartu, Estonia: University of Tartu, 
2004, 05.-06.02.- pp. 53-54. 
8. M.Bake, I.Vanadzins, Essential problems in chemical risk assessment and safe processing of 
chemicals in Latvia, 4th International Symposium Quality in Occupational Health, Tartu, 



Estonia. 2004,-Pp.45 - 46. 
9. Roja Ž., Eglīte M., Vanadziņš I., Kaļķis V. Effects of physical work strain on muskuloceletal 
ailments among people working in the furniture industry of Latvia // 2004.g. Medicīnas nozares 
zinātniskās conferences tēzes, Rīga: RSU, 2004.- 63 lpp. 
10. Vanadziņš I., Eglīte M. Kokapstrādē nodarbināto arodsaslimstības un darbā notikušo 
nelaimes gadījumu analīze Latvijā // 2004.g. Medicīnas nozares zinātniskās conferences tēzes, 
Rīga: RSU, 2004.- 102 lpp. 
11. Vanadzins I., Eglite M. Occupational health insurance system for occupational diseases and 
accidents // The 5th International Symposion on Occupational Health 21: Collaboration and 
Ethics.- Tartu, Estonia: University of Tartu, 2005.- 03.-05.02.- pp.48-49. 
12. Eglite M., Borherte L., Vanadzins I. Investigation of risk factors among employees working 
in the hospitals and in the stations of emergency medicine in Riga // International Conference on 
Occupational Health Services.- Helsinki, Finland: Finnish Institute of Occupational Health, 
2005.- 25.-27.01.- 66. p. 
13. Vanadzins I., Eglite M. Occupational health insurance system for occupational diseases and 
accidents // The 5th International Symposion on Occupational Health 21: Collaboration and 
Ethics.- Tartu, Estonia: University of Tartu, 2005.- 03.-05.02.- pp.48-49. 
14. Linnika Z., Vanadzins I., Sprudza D., Bake M., Mangule R. Determinants of wood dust 
exposure in the Latvian wood processing industry // The 5th International Symposion on 
Occupational Health 21: Collaboration and Ethics.- Tartu, Estonia: University of Tartu, 2005.- 
03.-05.02.- pp.97-99. 
15. Eglite M., Borherte L., Vanadzins I. Investigation of risk factors among employees working 
in the hospitals and in the stations of emergency medicine in Riga // International Conference on 
Occupational Health Services.- Helsinki, Finland: Finnish Institute of Occupational Health, 
2005.- 25.-27.01.- 66. p. 
16. Sprudza D., Bake M., Linnika Z., Vanadzins I., Mangule R. Risk factors in woodworking 
industry and health effects to the employees // International Conference on Occupational Health 
Services.- Helsinki, Finland: Finnish Institute of Occupational Health, 2005.- 25.-27.01.- 118. p. 
17. Eglīte M., Sprūdža D., Baķe M., Linņika Ž., Vanadziņš I., Mangule R. Kokapstrādē 
nodarbināto personu arodslimību analīze // Latvijas Ārstu kongress.- Rīga, 2005.- 16.-18.06.- 
lpp.11-12. 
18. Vanadziņš I., Eglīte M., Reste J., Čurbakova E., Cīrule J., Niedrīte E., Zubkova G. 
Kokapstrādē nodarbināto personu veselības stāvokļa izpēte // 2006. gada Zinātniskās 
konferences tēzes.- Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2006.- lpp.59. 
19. Baķe M.Ā., Piķe A., Vanadziņš V., Sudmalis P. Organisko šķīdinātāju radītais risks 
kokmateriālu lakošanas procesā nodarbināto veselībai // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- 
Rīga, 2007.- lpp.65. 
20. Linņika Ž., Sprūdža D., Baķe M.Ā., Sudmalis P., Piķe A., Mārtiņsone I., Antoneviča R., 
Reste J., Vanadziņš I., Eglīte M. Kokapstrādē esošie riska faktori un arodslimību dinamika // 
RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.91. 
21.  Linņika Ž., Dundurs J., Reste J., Vanadziņš I. Vibrācija darba vidē un tās izraisīto 
arodslimību dinamika Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.92. 
22.  Linņika Ž., Dundurs J., Reste J., Vanadziņš I. Troksnis darba vidē un arodvājdzirdības 
dinamika // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.93. 
23.  Mārtiņsone I., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Rusakova Ņ., Sudmalis P., Piķe A., Reste J., 
Antoneviča R., Vanadziņš I., Eglīte M., Matisāne L. Riska faktori un arodslimību dinamika 
metālapstrādes nozarē Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.96. 
24.  Matisāne L., Vanadziņš I., Eglīte M.  Latvijas iedzīvotāju ilgstošu veselības traucējumu 
saistība ar darba apstākļiem 2006. gadā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., 
lpp.113. 
25.  Vanadziņš I. Kokapstrādē nodarbināto alerģiskās arodslimības // RSU Zinātniskās 
konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.88. 
26. Grīnberga S., Eglīte M., Vanadziņš I., Baķe M.Ā.,  Sprūdža D., Antoneviča R., Mangule R., 
Dumbrovska S., Martinsone Ž., Mārtiņsone I’, Piķe A., Reste J., Sudmalis P., Matisāne L., 



Boriskins A., Druķis P., Jakimova D., Leimane S., Pommers A., Sprancis Ģ., Kaņējeva S. 
Psihoemocionālie darba vides riska faktori Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 
2008., lpp.87. 
27. Vanadziņš I., Eglīte M. Kokapstrādē nodarbināto imūnsistēmas stāvoklis un tā loma 
arodslimību attīstībā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.89. 
28. Vanadziņš I., Eglīte M., Matisāne L., Baķe M.Ā.,  Sprūdža D., Antoneviča R., Kaņējeva S., 
Boriskins A., Druķis P.,  Dumbrovska S., Grīnberga S., Jakimova D., Leimane S., Mangule R., 
Martinsone Ž., MārtiņsoneI., Piķe A., Pommers A., Reste J., Sprancis Ģ., Sudmalis P. Darba 
apstākļi un riski 10 gadu periodā Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., 
lpp.90. 
 
 
Ivars Vanadziņš 
Rīga, 28.09.2009. 
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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 apmaiņa Toronto universitātē, Kanāda 
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 „Pārmaiņu 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 ieražas 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. 

 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- 2010. gads RSU dalības vadītāja Eiropas komisijas Sabiedrības veselības atbildīgā 
aģentūras ( Public Health Executive Agency  PHEA) Kopienas aktivitāšu programmas 
sabiedrības veselības jomā ( 2003.- 2008.) projektā Ten D by Night ( Dark, Dance, 
Disko, Dose, Drugs, Drive, Danger, Damage, Disability, Death) No A/101085, kas 
plānota ceļu satiksmes negadījumu mazināšanai jauniešiem pēc atpūtas pasākumu 
apmeklēšanas brīvdienās. 

 Eksperts PVO Eiropas reģiona izstrādātā apmācības līdzekļu „Negadījumu un 
vardarbības profilakse” adaptēšanā Latvijā, 2009. gada jūnijs- decembris.  

 
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. 
 
Pēdējo 10 gadu publikācijas: 
 

1. Roberta Siliquini, Simone Chiadò Piat, Francisco Alonso, Axel Druart, Marcin Kedzia, Antonio 
Mollica, Valeria Siliquini, Daniel Vankov, Anita Villerusa, Lamberto Manzoli and TEND Group, 
A European study on alcohol and drug use among young drivers: the TEND by Night study 
design and methodology, BMC Public Health 2010, 10:205doi:10.1186/1471-2458-10-205; 
online at: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/205 

2. Anita Villerusa, Irisa Zile, Aigars Petersons, Registration of Congenital Anomalies in Latvia, 
Collection of Scientific papers 2009, Research articles in medicine and pharmacy, RSU, Riga, 
2010: 103-106 

3. Inese Gobiņa, Anita Villeruša, Iveta Pudule, Ilze Kalniņa, Skolēnu veselības paradumu pētījums 
Latvijā 1990.-2005., Akadēmiskā dzīve, 46. rakstu krājums, LU, 2009: 42-50. 

4. I.Gobina, I.Pudule, A.Villerusa, Smoking Prevalence and Trends among 15 Year Old 
Adolescents in Latvia from 1991 to 2006, Collection of Scientific papers, Research articles in 
medicine and pharmacy, RSU, Riga, 2009: 57-63  

5. Anita Villeruša, Irisa Zīle, Linda Lagūna, Aigars Pētersons, Iedzimto patoloģiju izplatība Latvijā, 
Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti 2008, RSU, Rīga, 2009: 106- 116. 

6. A.Villerusa, L.Laguna, I Zile, Prevalence of congenital anomalies in Latvia in 2000- 2005. 
Abstract. 15th European Public Health Conference, European Journal of Public Health, Vol. 18, 
Suppl. 1, 2008: 139.  

7. Gobina I, Zaborskis A, Pudule I, Kalnins I, Villerusa A. Bullying and Subjective Health among 
Adolescents at School in Latvia and Lithuania. Int J of Public Health 53 (2008) 272-276.  

8. A.Villerusa, L. Rita, Usage of safety belts and attitudes towards it among adult population in 
Latvia, 8th World conference „Injury prevention and control”, Mexico, 2008.   

9. A.Villeruša, L.Rīta, I. Pudule, Latvijas pieaugušo iedzīvotāju attieksme un rīcība satiksmes 
drošības ievērošanā, tēzes, RSU Zinātniskā konference, 2007, 69.  

10. 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. 

11. Villerusa A. Stars I. Employment of graduates of the faculty of public health in Latvia, Abstract. 
29th ASPHER Annual Conference, Valencia, Spain, 2007: 19. 

12. Villeruša A., Gobiņa I. Latvijas jauniešu veselība demogrāfiskās situācijas kontekstā// Pusaudžu 
nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti, 
4(15). Rīga, 2007, 179. – 196.lpp. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Gobiņa I., Villeruša A., Pudule I. Ņirgāšanās un skolēnu veselība Latvijā. Zinātniskie raksti 2006. 
Rīgas Stradiņa universitāte, 2007., 171. – 176.lpp. 

16. 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.  

17. Gobina I, Villerusa A., Barengo N, Pudule I. Subjective Health Complaints Among Adolescents 
in Latvia from 1994 – 2006. Body Mind & Physical Activity Symposium. Programme of the 
Symposium. Abstracts. HBSC, University of Jyvaskyla, 2007.  

18. Gobiņa I, Villeruša A, Barengo N, Pudule I. „Veselības sūdzību prevalence un raksturojums 
skolēniem pusaudžu vecumā laikā no 1994. līdz 2006. gadam. 2007. gada Zinātniskās 
konference. Tēzes. Rīgas Stradiņa universitāte, 2007: 70.lpp. 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/205�


19. Anita Villeruša, Līga Rīta, Iveta Pudule, Latvijas Pieaugušo iedzīvotāju attieksme un rīcība 
satiksmes drošības ievērošanā, 2007. gada Zinātniskās konference. Tēzes. Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2007: 69.lpp. 

20. Iveta Pudule, Anita Villeruša, Daiga Grīnberga, Biruta Velika, Latvijas iedzīvotāju smēķēšanas 
ietekmējošie faktori un izplatības tendences, 2007. gada Zinātniskās konference. Tēzes. Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2007: 117.lpp. 

21. Ineta Zīriņa, Iveta Pudule, Anita Villeruša, Ikdienas smēķētāju informētība par veselības 
veicināšanas pasākumiem Latvijā sociāli demogrāfiskā aspektā, 2007. gada Zinātniskās 
konference. Tēzes. Rīgas Stradiņa universitāte, 2007: 118.lpp. 

22. Kadi Lepp, Anita Villerusa, Aldona Jociute, Self-assessment tool for dissemination of health-
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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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  

26. 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  

27. 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. 

28. Villeruša A., Bērnu ievainojumu problēma valstī un tās risināšanas iespējas, LĀ kongress, 2005.  
29. 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 

30. Pudule I, Villerusa A, Ranka I, Kalnins I, Physical activity and health, European Journal of 
Public health, 2004; 14 (4 Supplement), abstract 12th EUPHA meeting, 99. 

31. I.Pudule, A.Villeruša, I. Jēce, D. Grīnberga, R.Kotello, D.Misiņa, I. Ranka Latvijas skolēnu 
veselības paradumu pētījums 2001/2002, Rīga, 2004, VVVA, 60 lpp  

32. 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 

33. 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. 

34. Ieva Ranka, Ilze Kalniņa, Anita Villeruša, Iveta Pudule, Diāna Puntule, Sociālās nevienlīdzības 
saistība ar pusaudžu veselīgām un neveselīgām ieražām un to izmaiņu tendences Lavijā ( 1990-
2001); RSU Zinātniskie raksti 2003; 305-312. 

35. 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.  

36. 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. 

37. 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, 12th World 



Conference on Tobacco or Health: Global action for a tobacco free future, Helsinki, Finland, 
2003:658 

38. Grinberga D, Villerusa A, Ranka I, Kalnins I, Trends in smoking among adolescents in Latvia 
1990- 2002, Abstract, 12th World Conference on Tobacco or Health: Global action for a tobacco 
free future, Helsinki, Finland, 2003:232-233 

39. Dana Sumilo, Anita Villerusa, Attitudes Towards Safety and injury rates among school-aged 
children in Latvia, abstract, 5th Nordic Safe Community Conference, Helsinki, Finland, 2003: 42 

40. Pudule I, Villeruša A, Grīnberga D, Grizāne A, Latvijas iedzīvotāju uzturs un tā izmaiņas 
determinējošie faktori, tēzes, Medicīnas nozares zinātniskā konference, RSU, Rīga, 2003:91 

41. D.Šumilo, A.Villeruša, Injuries among adolescents in Latvia, tēzes, Medicīnas nozares zinātniskā 
konference, RSU, Rīga, 2003:90 

42. I.Ranka, I. Kalniņa, A. Villeruša, I.Pudule, D.Puntule, Sociālās nevienlīdzības saistība ar 
pusaudžu veselības ieražām un to izmaiņu tendencies Latvijā no 1990. līdz 2001. gadam, tēzes, 
Medicīnas nozares zinātniskā konference, RSU, Rīga, 2003:98 

43. Villeruša A., Pudule I. Mediķi kūtri mudina cilvēkus dzīvot veselīgāk. Doctus 2002; 1: 36-38. 
44. Anita Villerusa, Dana Sumilo, Injuries among adolescents in Latvia, 6th World conference Injury 

prevention and control, Abstracts, Montreal, Canada, 2002, 1162-1163. 
45. 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. 

46. Villeruša A., Pudule I. Iedzīvotāju veselības paradumi (pēc Finbalt aptaujas datiem), Latvijas 
Ārsts, 2001.5,22-24. 

47. D.Grinberga, I.Pudule, A.Rituma, A.Villeruša, Finbalt veselības monitorings Latvijā,1.Latvijas 
māsu un vecmāšu kongress, tezes, Rīga,2001.19. 

48. Pudule I. VillerusaA. Health behaviour and population education, 2th international Conference 
Monitoring Health Behaviours- Towards Global surveillance, Tuusula, Finland, 2001, Abstract, 
93. 

49. 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. 

50. Villerusa A. Pudule I. Fiziskā aktivitāte pēc Finbalt veselības monitoringa rezultātiem,  
Starptautiskā sporta medicīnas kongress, Rīga 2001. Tēzes, 30-31. 

51. 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. 

52. 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. 

53. 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 

54. 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 

55. Children and adolescents drownings in Latvia, 1993-1998. 5th world conference Injury Prevention 
and Control, New Delhi, India , Abstract book 2000: 267 

56. Anita Villeruša, Iveta Pudule.Izglītība kā veselīgas izturēšanās modificējošis faktors (pēc 
FINBALT pētījuma datiem).Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis.A.-
2000,54,sēj.,5./6.(610./611.),37.-43.lpp. 
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Budapešta 

Efektīvs produktu 
marketings 

30.�4.-03.05.2008 
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Komunikāciju akadēmija Aktuālas uzņēmuma 

vadības metodes 
 

08.10.02.-19.11.02. 
 

Centris Consultancy 
           Rīga  

 Efektīva biznesa 
prezentācija 
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karjeras izveides kurss 
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Amata nosaukums Produktu menedžere 
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Amata nosaukums Galveno klientu menedžere 
  
Periods 1996 -2006 
Darba vietas nosaukums Veselības veicināšanas valsts aģentūra 
Amata nosaukums direktore 
  
   Periods 2005 – līdz šim brīdim 
Darba vietas nosaukums Ģimenes medicīnas studiju, pētniecības un organizācijas 

centrs ,Rīgas Stradiņa universitāte 
Amata nosaukums docētājs 
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epidemioloģijas katedra  
Amata nosaukums docētājs  
  

 

   

            Periods  1994 - 1996  
Darba vietas nosaukums Labklājības ministrijas Veselības departaments 
Amata nosaukums Veselības veicināšanas nodaļas vadītāja 
  

 



           Periods 1993 - 1994  
Darba vietas nosaukums Valsts Medicīnas Ģenētikas Centrs 
Amata nosaukums vadītāja 
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ES Sabiedrības veselības programmas organizētajā konferencē ‘’Riska grupu sociālā iekļaušana –
sabiedrības veselības uzlabošanas pamatnosacījums.No teorijas līdz praksei” Edinburgā (Skotija) no 
08.01.- 09.01.2005 un piedalījos darba grupā, kurā tika prezentēta Latvijas pieredze. 
 
Piedalījos starptautiskajās konferencē „Nevienlīdzības mazināšana sabiedrības veselībā” Londonā 
17.-18.10.2005. un uzstājos ar ziņojumu par situāciju Latvijā darba grupas sēdē. 
 
Piedalījos Pasaules Veselības organizācijas rīkotajā politikas seminārā Florencē (Itālija) „Pusaudžu 
veselības riska faktori – neveselīgs uzturs un nepietiekoša fiziskā aktivitāte” no 09.03.-12.03.2006. 
 
Piedalījos Eiropas Starptautiskajā Sāpju izpētes  konferencē Glasgovā 2008.gada maijā. 
 
Piedalījos Eiropas Reimatologu  asociācijas konferencē Parīzē  2008. gada maijā.  
 
Piedalījos Latvijas Sabiedrības veselības gada konferencē 2008.gada .septembrī. 
 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
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. 
 
Ineta Zīriņa, Iveta Pudule, Anita Villeruša, Ikdienas smēķētāju informētība par veselības 
veicināšanas pasākumiem Latvijā sociāli demogrāfiskā aspektā, 2007. gada Zinātniskās konference. 
Tēzes. Rīgas Stradiņa universitāte, 2007: 118.lpp. 
 
Ineta Zīriņa Iveta Pudule, Anita Villeruša, Informētība par sirds veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumiem un sirds veselības rādītāju kontrole saistībā ar darbspējīgā vecuma 
iedzīvotāju sociāli demogrāfisko raksturojumu, 2008. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2008: 230.lpp. 
 
Ineta Zīriņa, Iveta Pudule, Daiga Grīnberga, Anita Villeruša, Sirds veselības rādītāju kontrole un 
veselīga dzīvesveida paradumu maiņa saistībā ar darbspējīgā vecuma iedzīvotāju sociāli 
demogrāfisko raksturojumu, tēzes, RSU Zinātniskā konference, 2010., 139 lpp. 
 
VALODU ZINĀŠANAS 
 (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 

 
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu(dzimtā)            5          5        5 
Krievu            5          4        4 
Angļu            4          4        4 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
 
Darbs ar datoru  un programmām Word, Excell, SPSS datu programma lietotāja līmenī 
B kategorijas autovadītāja  tiesības no 2000. gada 



Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas biedre 
Starptautiskās veselības veicināšanas  un izglītības asociācijas biedre 
 

Ineta Zīriņa  

2010.gada 21.jūnijā   

 



11.pielikums 

Studiju priekšmetu apraksti  



 
 

Studiju priekšmeta nosaukums: EPIDEMIOLOĢIJA II 
 
Studiju priekšmeta kods: - 
 
Semestris: 1. un 2. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: profesors Ģirts Briģis  
 
Kredītpunkti (KP): 8 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 12 KP 
 
Akadēmiskā struktūrvienība:  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 

Kronvalda bulvāris 9; telefons: 67338307; e-pasts: 
svek@rsu.lv 

 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā: obligāts studiju priekšmets akadēmiskajā 
maģistra studiju programmā „Sabiedrības veselība”. 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērķis: 
  
Kurss sagatavo maģistratūras studentus pētnieciskajam darbam, izmantojot analītiskās 
epidemioloģijas teoriju un līdzekļus. Speciāla uzmanība tiek vērsta uz novērošanas pētījumu 
dizainiem, rādītāju aprēķināšanas metodēm, pētījumu kvalitātes nodrošināšanu to plānošanas un 
veikšanas laikā. Kursa mērķis ir iepazīstināt ar modernās epidemioloģiskās pētniecības metodēm 
un padziļinātas epidemioloģiskās analīzes principiem. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

• Nepieciešamas epidemioloģijas pamatu zināšanas ievadkursa apjomā 
• Nepieciešamas priekšzināšanas statistiskās analīzes pamatos 
• Lai lasītu un analizētu moderno epidemioloģisko literatūru, nepieciešama angļu valodas 

prasme. 
• Nepieciešama datora lietošanas prasme. 

 
Studiju rezultāti: 
  
- Students zinās un izpratīs (intelektuālā kompetence): 

o Veselības determinanšu daudzfaktoru teoriju, cēlonisko sakarību modeļus.  
- varēs definēt un izklāstīt slimību un veselības notikumu daudzfaktoru teoriju. 
- varēs kritiski izklāstīt un interpretēt Bredforda – Hila cēlonības kritērijus. 
- atšķirs cēlonisku un ne-cēlonisku faktoru saistības iespējamību ar veselības iznākuma 
parametriem. 
 

o Vecuma, kohortas un perioda efekta ietekmi pētījuma rezultātu interpretācijā. 
- pareizi interpretēs šķērsgriezuma sakarības laika punktā, ņemot vērā vairākas 
iespējamās laika dimensijas. 
 

o Novērošanas pētījuma dizaina izvēles stratēģiju, speciālos pētījumu dizainus. 
- klasificēs un sistematizēs pētījumus pēc populācijas grupējuma un attiecībām pret 
laiku. 
- atlasīs piemērotāko pētījumu dizainus atbilstoši pētniecības uzdevumam.  



 
o Veselības notikumu un stāvokļu rādītāju pielietojumu, to matemātiskās sakarības. 

- aprēķinās veselības notikumu un stāvokļu rādītājus.  
 

o Rādītāju sistēmu, kas atspoguļo pētījumos iegūtās sakarības.  
- aprēķinās asociāciju rādītājus.  
 

o Pētījumu kļūdu un noviržu veidus un cēloņus. 
- atpazīs novirzes pētījumos. 
- atšķirs nejaušās un sistemātiskās kļūdas. 
 

o Jaucējfaktoru un efekta modificētāju teorētisko būtību un kontrolēšanas metodes. 
- atpazīs jaucējfaktoru jēdzienu un izklāstīs tā būtību. 
- atšķirs jaucējfaktoru no cēloņa modificētāja. 
 

o Stratificētās analīzes uzdevumus un metodes. 
- izklāstīs stratificētās analīzes uzdevumus un metodes. 
 

o Vienfaktora standartizācijas metodes 
- uzskaitīs un aprakstīs standartizācijas metodes 
- paskaidros standartizācijas jēgu un pielietojumu 
 

o Statistisko modeļu izvēli atbilstoši pētījuma dizainam uz datu veidiem 
- identificēs daudzfaktoru analīzes statistisko modeli atbilstoši pētījuma dizainam. 
- interpretēs daudzfaktoru analīzes parametrus. 
 

o Statistiskās modelēšanas principus un lietošanas uzdevumus 
- izklāstīs statistiskās modelēšanas principus. 
- paskaidros statistiskās modelēšanas jēgu. 
- secinās par kauzalitātes sakarībām. 
 

o Pētījumu noturības un pareizības kontroles nostādnes 
- nosaukt pētījumu noturības un pareizības metodes. 
- atšķirt noturību no pareizības. 
- identificēt nekvalitatīvi veiktus pētījumus un nepareizus secinājumus. 

 
- Students pratīs (praktiskā kompetence): 

 
o Izvēlēties mērķim atbilstošu pētījuma dizainu 
o Aprēķināt un izteikt pētījumu rezultātus ar kvantitatīviem rādītājiem 
o Interpretēt pētījumu rezultātu kvantitatīvos datus 
o Plānot pētījumus ar minimālām selekcijas un informācijas novirzēm 
o Pārbaudīt jaucējfaktoru un mijiedarbības ietekmi uz pētījumu rezultātiem, tos izmērīt 
o Izvēlēties piemērotus daudzfaktoru statistiskās analīzes modeļus, interpretēt to 

rezultātus 
o Kontrolēt uz izmērīt pētījumu kvalitāti 
o Atspoguļot pētījumu rezultātus ar tabulu un grafiku palīdzību. 

 
Pārbaudes metode: 
 

• Regulāra mutiska izpratnes kontrole nodarbību laikā 
• Studentu patstāvīgi sagatavotu teorētiskā materiāla ziņojumu vērtēšana 
• Ikdienas kontroldarbi 
• Rakstisks kursa gala pārbaudījums ar teorētiskiem jautājumiem un uzdevuma risināšanu 



 
Literatūra: 
 

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 
 
Valoda: latviešu 



 
Studiju priekšmeta nosaukums:  
 

KVALITATĪVĀS PĒTNIECĪBAS METODES 

Studiju priekšmeta kods:  
 

- 

Semestris: 
 

2. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs:  
 

lektore Inese Stars  

Kredītpunkti (KP):  
 

6  

ECTS kredītpunkti: 
 

9 

Akadēmiskā struktūrvienība:  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010, telefons: 
67338307, e-pasts: SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

obligāts studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra studiju 
programmā „Sabiedrības veselība”.  

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis:  
 

Mērķi: sniegt informāciju studentiem par kvalitatīvās 
pētniecības metodoloģijas idejisko būtību, metožu 
daudzveidību, pielietojuma iespējās sabiedrības veselībā, 
veselības aprūpē; prezentēt kvalitatīvās pētniecības 
filozofisko paradigmu, pētniecības principus, plašo 
pielietojumu; parādīt pamata stratēģiju pārskatu, kas ir 
nepieciešams kvalitatīvai pētniecībai; attīstīt kritisku 
sapratni par kvalitatīvo pētījumu priekšrocībām un 
trūkumiem. 
Tēmas:  

1. Kvalitatīvā pētījuma filozofiskā ideja un 
pamatojums, vēsture, definējums, pazīmes. 
Kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma atšķirības. 
Jauktie pētījumi. 

2. Kvalitatīvā pētījuma pielietojums. Kvalitatīvais 
pētījums sabiedrības veselībā. 

3. Kvalitatīvā pētījuma pieejas: fenomenoloģija, 
pamatojuma teorija, etnogrāfija, gadījuma analīze. 

4. Kvalitatīvā pētījuma dizains: problēma, jautājums, 
mērķis, uzdevumi, atlase. 

5. Datu iegūšanas metodes kvalitatīvajos pētījumos: 
padziļinātā intervija, fokusa grupa, novērojums. 

6. Datu apstrādes un analīzes metodes kvalitatīvā 
pētījumā.  

7. Datu ticamība un validitāte. Triangulācijas 
metode. Datu vispārināšanas problēma.  

8. Ētiskie aspekti kvalitatīvajos pētījumos.  
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

Pētniecības metodoloģija, zināšanas sociālajos studiju 
priekšmetos (socioloģija, sociālā antropoloģija, 
psiholoģija), sabiedrības veselība.  
 

Studiju rezultāti: Students zinās: izklāstīt kvalitatīvās pētniecības 
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- zināšanas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas: 
 

 

filozofiskos pieņēmumus; atpazīt un noteikt galvenos 
kvalitatīvā pētījuma veidus; paskaidrot pētījuma veidu 
atšķirības, to piedāvātās pētnieciskās iespējas un 
piemērotību konkrētas problēmas izpētei; organizēt 
pētījuma dizaina veidošanas soļus; uzskaitīt izmantotās 
datu ieguves un analīzes metodes; aprakstīt ar datu 
ticamību saistītos teorētiskos aspektus; izskaidrot ētiskos 
jautājums kvalitatīvajā pētniecībā.  

Students spēs: izvēlēties konkrēta pētījuma problēmas 
risināšanai atbilstošāko kvalitatīvā pētījuma veidu; 
aizstāvēt savas pētnieciskās idejas; ģenerēt un formulēt 
pētījuma problēmu, mērķi un jautājumu /-us; izvērtēt 
atlases metodes adekvātumu piedāvātajos dažādu 
pētījumu piemēros; izveidot padziļinātās intervijas 
jautājumu protokolu; veikt teksta tematisko analīzi 
sniegtajā intervijas materiālā; diskutēt par pētījumiem, 
kuros izmantotas kvalitatīvās pētniecības metodes; 
izstrādāt kvalitatīvā pētījuma plānu, integrējot sociālās 
zināšanas un zināšanas sabiedrības veselībā.    
 

Pārbaudes metode: 1. Pārbaudes darbi studiju priekšmeta apguves laikā 
2. Patstāvīgie darbi, to prezentēšana auditorijā studiju 
priekšmeta apguves laikā 
3.Rakstisks eksāmens pēc studiju priekšmeta apguves  
 

 
Literatūra:  
 

Green J., Thorogood N. (2008) Qualitative Methods for 
Health Research. SAGE Publication, London. 
Pope C., Mays N. (ed.) (2006) Qualitative Research in 
Health Care. Blackwell Publishing.  
Kiefer Ch.W. (2007) Doing Health Anthropology: 
Research Methods for Community Assessment and 
Change. Springer Publishing Company. New York.  
Taylor J.S., Bogdan R. (1998) Introduction to Qualitative 
Research Methods: a Guidebook and Resource. Published 
by J.Wiley&Sons, USA  
Cropley Arthur (2002) Qualitative Research Methods: an 
Introduction for Students of Psychology and Education.   
Steven I., Miller A. (1996) Qualitative Research 
Methods: Social Epistemiology and Practical Inquiry. 
New York.  
Ulin R.P., Robinson E.T., Tolley E.E. (2005) Qualitative 
Methods in Public Health: a Field Guide for Applied 
Research. USA. 
Creswell. John W. (1998) Qualitative Inquiry and 
Research Design: Choosing Among Five Traditions. 
SAGE Publications. Thousand Oaks. London. 
Morse J.M., Richard L. (2002) Read me first. A User’s 
Guide to Qualitative Methods. SAGE Publications. 
Thousand oaks.  
Silverman D. (2000) Doing Qualitative Research: A 
Practical Handbook. SAGE Publications. Thousand oaks.  
Kvale S. (1996) Interviews: an Introduction to Qualitative 
Research Interviewing. SAGE Publications. Thousand 



oaks.  
Bloor M. (2001) Focus Group in Social Research. SAGE 
Publication, London. 
Coulon A. (1995) Ethnomethodology. SAGE Publication, 
Thousand Oaks. 
Holloway W. (2000) Doing Qualitative Research 
Differently: Free Association, Narrative and the Interview 
Method. SAGE Publication, London. 
 

Valoda:  Latviešu  
 



 
Studiju priekšmeta nosaukums: 
 

PĒTNIECĪBAS METODOLOĢIJA 

Studiju priekšmeta kods:  
 

- 

Semestris 1.semestris 
 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs:  
 

Asociētā profesore Anita Villeruša 

Kredītpunkti (KP): 
 

8 

ECTS kredītpunkti: 
 

12 

Akadēmiskā struktūrvienība:  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010, telefons: 
67338307, e-pasts: SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā:  
 

obligāts studiju priekšmets akadēmiskajā 
maģistrantūras studiju programmā „Sabiedrības 
veselība”. 
 

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis:  
 

Mērķis: iepazīstināt ar atsevišķās pētniecības 
metodēs sabiedrības veselības zinātnēs. Veidot 
sapratni par kvalitatīvu un kvantitatīvu pieeju 
pētniecības plāna izveidē. Attīstīt izpratni un iemaņas 
par pētniecības atsevišķām fāzēm sākot no ideju 
ģenerēšanas, hipotēzes jeb pētījuma pamatjautājuma 
formulēšanas, pētījuma plāna (dizaina) izveidošanas, 
datu vākšanas un analīzes plānošanas līdz darba 
aprakstīšanai.  
Studiju priekšmetā apskatītās tēmas: Pētniecības 
filozofiskā bāze, kvalitatīvā un kvantitatīvā pieeja 
pētniecībā. Teorija pētniecībā, abstrakcija, koncepts, 
konstrukts, teoriju iedalījums. Pētniecības problēmas 
izstrāde, tās teorētiskā bāze un pētniecības jautājums 
eksperimentāla veida pētījumos un naturālistiskā 
veida pētījumā. Pētījumu dizains. Izlase. Datu 
iegūšanas veidi un to kvalitāte. Datu analīzes 
stratēģijas projektēšana un izpilde. Maģistra u.c. 
pētniecības darba (publikācijas) rakstīšana. 
Publikāciju prasības. Darba noformēšana. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

Informātikā un statistikā, sabiedrības veselībā  
 

Studiju rezultāti: 
- zināšanas: 
 
-prasmes un iemaņas: 
 

 

Students zinās: izklāstīt zinātniskās pētniecības 
metodoloģijas teorētiskās pamatnostādnes; zinās 
principus kā atlasīt un aprakstīt iespējamu 
pētniecības tēmu, zinās nosaukt un aprakstīt 
pētniecības dizainus un pamatot datu ieguves un 
analīzes metodes. 

Students spēs: pielietot zinātniskās pētniecības 
metodoloģijas pamatprincipus atbilstoši izvēlētajai 
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pētniecības tēmai un situācijai, kā arī pamatot 
izdarīto izvēli; formulēt savu pētniecības jautājumu 
vai hipotēzi; izveidot pētījuma dizainu un noteikt 
konkrētus darba uzdevumus; uzzīmēt pētniecības 
karti, noteikt pētniecības subjektu un piemeklēt 
mērinstrumentus to novērtēšanai; izveidot derīgu un 
ticamu aptauju vai intervijas protokolu; sagatavot 
pētniecības projekta pieteikumu. 
 

Pārbaudes metode: Grupu darbs, patstāvīgais darbs pie pētījuma 
pieteikuma sagatavošanas, pētniecības projekta 
prezentācija 
 

Literatūra: 
 

Web-Based Textbook : The Research Methods Knowledge 
Base, by William Trochim, 2006, 
http://www.socialresearchmethods.net/kb/contents.htm 
Introduction to Research Understanding and Applying 
Multiple Strategies, Elizabeth De Poy; Laura N. Gitlin; 
Mosby A Harcourt Health Sciences Company; 1998 
How to Research, L.Blaxter, Ch. Hughes, M.Tight; Open 
University Press; USA, 1998 
The Public Health Researcher. A Methodological Guide, 
Jeanne Daly, Allan Kellehear, Michael Gliksman; Oxford 
University press, 1997 
Research Design Qualitative&Quantitative Approaches, 
John W. Creswell; SAGE Publication; 1994  
Doing Qualitative Research APpractical Handbook, 
David Silverman; SAGE Publication Ltd; 2000 
Ann Bowling, Research Methods in Health, Second 
edition, Open University Press, 2000.  
Fred N.Kerlinger, Howard B.Lee, Foundations of 
Behavioral Research, 4 editions, Thomson learning, 
London, 2000. 
Adelheid A.M.Nicol, Penny M. Pexman, Presenting your 
Findings, A Practical Guide for Creating Tables, 
American Psychological Association, 1999. 
Zigrīda Goša, Statistika, LU, Rīga, 2003. 
Irina Arhipova, Signe Bāliņa, Statistika ekonomikā, 
Datorzinību centrs, 2003 
 

Valoda:  Latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums: 
 

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS TEORIJA 

Studiju priekšmeta kods: - 

Semestris:  1.semestris  
 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs:  

Asociētā profesore Anita Villeruša 

Kredītpunkti (KP): 
 

6 

ECTS kredītpunkti: 9 

Akadēmiskā struktūrvienība: Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010, telefons: 
67338307, e-pasts: SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

obligāts studiju priekšmets akadēmiskajā 
maģistrantūras studiju programmā „Sabiedrības 
veselība”. 
 

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis:  

Studiju priekšmeta mērķis ir iepazīstināt ar 
sabiedrības veselības pētniecībā un praksē 
izmantojamās teorētiskās bāzes daudzveidību.  

Studiju priekšmetā tiks apskatītas tēmas:  

Sabiedrības veselības kā nozares un zinātnes attīstība, 
tās vēsturiskie, filozofiskie un ētiskie aspekti. Valsts 
loma indivīda un sabiedrības veselībā.  

Populācijas veselības makrolīmeņa un mikrolīmeņa 
veselības determinantes. Veselības sociālā un 
ekoloģiskā izpratne. Globālās problēmas sabiedrības 
veselībā. Cēlonības koncepcija. Uz pierādījumiem 
balstīta sabiedrības veselības prakse.  

Sakarības starp sociumu un veselību. Sociālo faktoru 
ietekmes mazināšanas stratēģijas. Socioloģijas 
teorijas. Sabiedrības sociālā struktūra.  

Veselības veicināšanas teorētiskā bāze. Veselības 
uzvedības maiņas process. 

Politika sabiedrības veselībā tās iedzīvināšanas 
process. Teoriju izmantošana veselības politikas un 
programmu plānošanā, ieviešanā un novērtēšanā.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Sabiedrības veselībā un epidemioloģijā, ētikā, 

filozofijā  
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Studiju rezultāti: 
- zināšanas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas: 
 

 

Students zinās:  

- Sabiedrības veselībā izmantojamo teoriju 
daudzveidību; 

- Aprakstīt aktuālas sabiedrības veselības 
problēmas un definēt to risināšanai 
efektīvākās pieejas; 

- Atrast un sistematizēt galvenos sabiedrības 
veselības politiku atbalstošus dokumentus; 

  
 

Students spēs: ar pierādījumiem pamatot sabiedrības 
veselības problēmu izcelsmi, izskaidrot to 
daudzfaktoru etioloģiju;  sagatavot sabiedrības 
veselības stāvokļa analīzi un novērtējumu konkrētā 
vidē; pielietot dažādas teorijas sabiedrības veselības 
problēmu risināšanā un izvēlēties efektīvākās 
novēršanas iespējas un tās argumentēt.    
 

Pārbaudes metode: Darbs mazās grupās ar prezentācijām, situācijas 
analīze, rakstveida eksāmens 
 

Literatūra: 
 

Lietišķā epidemioloģija, Māris Baltiņš, Zinātne, 2003, 
11- 51. 
Veselība 21- veselība visiem 21. gadsimtā, , PVO 1999 
Principles of Public Health Practice, F. Douglas 
Scutchfield, C. William Keck, International Thomson 
Publishing, 1997. 
Oxford Handbook of Public Health Practice, edit by 
David Pencheon at all, Oxford University press, 2004 
Essential Public Health, Theory and Practice, S.Gillam, 
J.Yates, P. Badrinath, Cambridge University Press, 2007. 
Public Health at the Crossroads, Robert Beaglehole, 
Cambridge University Press, 1997. 
A History of Public Health, Georg Rosen, The Johns 
Hopkins University Press, 1993. 
Evidence- Based Public Health, Ross C.Brownson, 
Elizabeth A.Baker, Terry L.Leet, Katheleen N.Gillespie, 
Oxford University Press, 2003. 
Ecological Public Health: From Vision to Practice, 
ed.Cordia Chu, Rod Simpson, Centre for health 
promotion, Canada, 1994,  
Principles and Practice of Public Health Surveillance, 
edited by Steven M. Teutsch, R. Elliott Churchill, Oxford 
University Press, 1994. 
Textbook of International Health, Paul F. Basch, 
Oxford University Press, 1990. 
Oxford Textbook of Public Health, Third Edition, edited 
by Roger Detels, Water W.Holland, James McEwen, 
Gilbert S. Omenn, Oxford University Press, 1997, vol. 
1,2. 
Health Promotion Foundation for Practice, Jennie 
Naidoo and Jane Wills, Bailliere Tindall, 1998 and 2004. 
Public Health and Health Promotion Developing 
Practice, second edition, Jennie Naidoo and Jane Wills, 
Bailliere Tindall, 2005 and 2006. 
The Strategy of Preventive Medicine, Geoffrey Rose , 



Oxford University press, 1995 and 2008. 
Managing Chronic Conditions. Experience in eight 
countries, Ellen Nolte, Cecile Knai, Martin McKee, 
European Observatory on Health System and Policies, , 
WHO, 2008. 
 

Valoda:  Latviešu  
 



 
Studiju priekšmeta nosaukums:  
 

STATISTIKA II  

Studiju priekšmeta kods:  
 

- 

Semestris: 
 

2. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs:  
 

profesors Uldis Teibe   

Kredītpunkti (KP):  
 

8 

ECTS kredītpunkti: 
 

12 

Akadēmiskā struktūrvienība:  Fizikas katedra, Dzirciema iela 16, B korpuss 2.st., Rīga, 
LV-1007, telefons: 67409172, e-pasts: fizika@rsu.lv  
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

obligāts studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra studiju 
programmā „Sabiedrības veselība”.  

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis:  
 

Mērķis - nodrošināt topošajiem sabiedrības veselības 
maģistriem iespēju apgūt zināšanas matemātiskajā un 
bioloģiskajā statistikā un mūsdienīgas zinātniskās 
pētniecības metodes.  
 
Studiju priekšmeta laikā studenti nostiprinās zināšanas 
aprakstošās statistikas jautājumos; papildinās  zināšanas 
diskrētu datu analīzes metožu teorijā, nepārtrauktu  
gadījumlielumu analīzes metožu teorijā. Nostiprinās 
teorētiskās zināšanas jautājumos, kas saistīti ar veselības 
un veselības aprūpes monitoringu (statistiku) un tās 
kritisku pielietojumu sabiedrības veselības praksē. Apgūs 
speciālas bioloģiskās statistikas nodaļas: dzīvildzes 
analīzi, klāsteru, faktoru un diskriminantu analīzi. 
Iemācīsies izprast dažādu statistikas metožu lietošanas 
nepieciešamību zinātniskajā izpētē. 
 
Studiju priekšmetā iekļautās tēmas:  

• Matemātiskās un bioloģiskās statistikas loma 
sabiedrības veselības aktuālo jautājumu 
risināšanā. 

• Centrālās tendences mērīšana un mēri. Izkliedes 
mēri. 

• Dispersijas un standartnovirzes īpašības. Grupēti 
dati. 

• Varbūtību sadalījuma diferenciālā un integrālā 
funkcija. 

• Binomiālais sadalījums, tā vidējā vērtība un 
dispersija. 

• Puasona sadalījums, tā īpašības. Kategorizētu datu 
analīze 

• Svērtā regresija un loģistiskais modelis. 
Loģistiskā modeļa novērtējums. 
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• Divu izlašu tests binomiālajam sadalījumam. 
Fišera eksaktais tests. Divu binomiālo proporciju 
izlašu lieluma noteikšana. R × C tabulas. χ2 tests. 

• Lineārā regresija un mazāko kvadrātu metode. 
Mazāko kvadrātu metode. Normālais 
vienādojums. 

• Paredzētā vērtība un atlikums. Ticamības un 
paredzēšanas robežas. 

• Kvadrātiskas un citas nelineāras sakarības. 
Logaritmiski lineāra sakarība. 

• Gadījumskaitļi un Puasona varbūtību modelis. 
• Sakarības starp Puasona regresiju un kontigences 

tabulu analīzi. Multiplā regresija. Visu iespējamo 
regresiju tehnika. 

• Datu simulēšana. Dzīvildzes analīze. Dzīvildzes 
tabulu konstruēšana. Dzīvildzes varbūtība un 
standartkļūda.  

• Markova ķēdes un Monte Karlo metode. 
Neparametriskās metodes. Diskriminantu, faktoru 
un klasteru analīze.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

Pētniecības metodoloģija, statistikas pamatjautājumi, 
matemātika 
 

Studiju rezultāti: 
- zināšanas:  
 
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas: 
 

 

 

Students zinās: nosaukt un atšķirt statistiskās analīzes 
metodes un testus; aprakstīt datu empīrisko sadalījumu 
īpašības; izklāstīt daudzfaktoru regresijas analīzes būtību 
un modeļus.  

 
Students spēs: izvēlēties pētniecības situācijai 
atbilstošākās datu statistiskās analīzes metodes; aprēķināt 
statistiskos parametrus, analizēt un interpretēt 
matemātiskās datu apstrādes rezultātā iegūtos rādītājus.    
 

Pārbaudes metode: Pārbaudes darbi studiju priekšmeta apguves laikā. 
Patstāvīgie darbi. Rakstisks eksāmens pēc studiju 
priekšmeta apguves.  
 

 
Literatūra:  
 

1. Altman D. G. Practical Statistics for Medical 
Research. - London: Chapman & Hall, 1991, 
pp.612. 

2. Borovikovs V.P. un Borovikovs I.P. STATISTIKA. 
- Maskava: - Fidin, 1997., 608 lpp. (krievu valodā). 

3. Krastiņš 0. Statistika un ekonometrija. - R.: LRCSP, 
1998. 436 Ipp. 

4. Liepa I. Biometrija. - R.: Zvaigzne, 1974. 336 Ipp. 
5. Munro B.H. Statistical Methods in Health Care 

Research. – Philadelphia, Lippincott, 1997, pp. 444. 



6. Nāgelis J. Microsoft Access … no A līdz Z. - R.: 
Datorzinību centrs, 2000., 181 lpp. 

7. Polgar S., Thomas S.A. Introduction to Research in 
The Health Sciences. -Melnboume: Churchill 
Livingstone, 1991, pp. 310. 

8. Sprieslis J., Teibe U. un Kalniņš I. Matemātika 
medicīnas studentiem. 2. daļa. Rīga: AML, 1997, 44 
lpp. 

9. Teibe U., Berķis U. Varbūtību teorijas un 
matemātiskās statistikas elementi medicīnas 
studentiem. – R.: AML/RSU, 2001., 87 lpp. 

 
Valoda:  Latviešu  



Studiju priekšmeta nosaukums: VESELĪBAS APRŪPES MENEDŽMENTS  
 
Studiju priekšmeta kods:- 
 
Semestris: 3. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: asociētais profesors Dzintars Mozgis  
 
Kredītpunkti (KP): 4  
 
ECTS kredītpunkti:  6  
 
Akadēmiskā struktūrvienība:  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 

Kronvalda bulvāris 9; telefons: 67338307; e-pasts: 
svek@rsu.lv  

 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā: obligāts studiju priekšmets akadēmiskajā 
maģistra studiju programmā „Sabiedrības veselība”. 
  
Studiju priekšmeta apraksts un mērķis: 
Kursa ietvaros studenti apgūst vispārējā menedžmenta teorijas, pamatprincipus un metodes, īpaši 
tiek izceltas  īpatnības veselības aprūpes sistēmas dažādos līmeņos. Kursa mērķis ir nodrošināt 
zināšanu apguvi par veselības aprūpes vadību, kā arī veidot studentu kritisku, sistemātisku un 
analītisku domāšanu. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

• Lai students izprastu veselības aprūpes sistēmas vadības principus, vēlams vispārējs 
priekšstats par veselības aprūpes sistēmu.   

• Lai lasītu un analizētu moderno literatūru veselības aprūpes menedžmentā, nepieciešama 
angļu valodas prasme. 

• Lai izprastu cēloniskumu veselības aprūpes sistēmas vadības jautājumos, nepieciešamas 
priekšzināšanas cēloniskuma filozofiskajos pamatos. 

 
Studiju rezultāti:  
 
- Students zinās un izpratīs (intelektuālā kompetence): 

 
1. Klasiskās menedžmenta teorijas, zinātnisko menedžmentu, klasisko organizāciju teoriju 

un to dažādo iespaidojumu veselības aprūpes sistēmā un ārstniecības iestāžu vadībā; 
2. Organizācijas teorētiskos pamatus, tās iekšējo un ārējo vidi, kā arī gūs priekšstatu par 

tehnoloģiju, struktūras, personāla, darba kultūras un mērķu savstarpējo saistību, kā arī par 
attiecībām starp veselības aprūpes organizācijām un to ārējo vidi Latvijā. 

3. Pārmaiņu vadības principus. 
4. Lēmumu pieņemšanas procesu un metodes, tai skaitā lēmumu grupveida pieņemšanas 

metodes - nominālo grupu metodi, Delfu metodi, prāta vētras metodi.  
5. Plānošanas būtību un organizācijas mērķu noteikšanu, kā arī gūs izpratni par  vīziju un 

misiju, organizāciju stratēģiskajiem, taktiskajiem un operatīvajiem mērķiem veselības 
aprūpes sistēmā un to hierarhijām, plānu tipiem, koncepcijām, procedūru, noteikumu, 
programmu un projektu jēdzieniem.  

6. Stratēģiskās plānošanas būtību. SVID analīzi, spēka lauku analīzi, cēloņu un seku analīzi, 
Pareto principu (ABC analīzi), kā arī veselības aprūpes stratēģija un ārstniecības iestāžu 
plānošanas būtību. 
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7. Organizāciju struktūru un organizēšanas būtību, birokrātiskais un uzvedības modeli, 
tradicionālais, matrices un divīziju modelis veselības aprūpes sistēmā dažādās valstīs, to 
priekšrocībām un trūkumiem. 

8. Personāla menedžmenta pamatprincipus, motivēšanu un stimulēšanu, motivācijas teorijas 
- F.Teilora darbinieku stimulēšanas metodes, cilvēku uzvedības teorijas, A. Maslova 
vajadzību teoriju, C.Alderfera ERG teoriju, organizācijas darba kultūru, konfliktsituāciju 
veidošanos organizācijā, to veidiem, konflikta risināšanas paņēmieniem un mobingu. 

9. Kontroles un kontroles procesa pamatprincipus, īpaši veselības aprūpes sistēmā un 
ārstniecības iestādēs. 
 

- Students pratīs (praktiskā kompetence): 
 
1. Definēt mērķus, vīziju un misiju; 
2. Veikt SVID analīzi, spēka lauku analīzi, cēloņu un seku analīzi, Pareto principu (ABC 

analīzi); 
3. Sagatavot projektu organizācijas attīstībai; 
4. Novērtēt un kontrolēt projekta vai pasākuma norisi un tā rezultātus saskaņā ar iepriekš 

definētajiem mērķiem. 
 

Pārbaudes metode: 
 

• Regulāra mutiska izpratnes un prasmju kontrole nodarbību laikā; 
• Rakstisks kursa gala pārbaudījums – projekts, kurš tiek prezentēts un aizstāvēts; 
 

Literatūra: 
1. Ārvaldis Arvīds Spulle. Praktiskais personālmenedžments. Izdevējs SIA „Biznesa 

augstskola Turība”. 
2. Н. Ф. Пушкарев; Е. В. Троицкая; Н. Н. Пушкарев; Практикум по кадровому 

меневжменту; Москва, Финансы и статистика, 2000. 
3. И. В. Андреева; С. В. Кошелева; В. А. Спивак; Управление персоналом. Серия 

“Шпаргалка”, Санкт-Петербург, Издательский Дом “Нева”, Издательство “ОЛМА-
ПРЕСС” 2003. 

4. Aiga Vīksna; Personāla vadība; „Jumava” 1999. 
5. K.Buks, E.Rusmane; Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā; Zvaigzne ABC. 
6. Dr. Volfgangs Krīgers; Komandas vadība; BALTA eko, Rīga 2003.. 
7. S.Ruskule, A.Muška; Vadīšana un vadītājs; KIF „Biznesa Komplekss” Rīga 2001. 
8. A.Klauss, A.Brūvelis, E.Klausa, Ģ.Ķēbers, M.Lauva, I.Rībena, L.Vašuks; Pārvaldības 

tehnoloģijas; SIA Mediju nams, 2003.. 
9. Uldis M. Klauss; Kā sastādīt biznesa plānu? Rīga 1994. 
10. V.Reņģe; Organizāciju psiholoģija; Kamene 2003.. 
11. H.Diderihs; Uzņēmuma ekonomika; „Zinātne” 2000. 
12. V.Praude, J.Beļčikovs; Menedžments; „Vaidelote”, 2001. 
13. Mazā biznesa kurss; „Jumava” 1999. 
14. Eiropas Veselība Visiem sērija nr.6; Veselība – 21; Pasaules Veselības organizācija 1999. 
15. Pega Pikeringa; Personāla vadība; „Jāņa Rozes apgāds”, SIA, 2002. 
16. Robert J.Taylor, MHA, FACHE; Susan B.Taylor; The AUPHA Manual of Health 

Services Management; Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland 1994. 
17. E.Mossialos, A.Dixon, J.Figueras, J.Kutzin; Funding Health Care: Options for Europe; 

Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 2002. 
18. Anthony R.Kovner, Ph.D., Steven Jonas, M.D.; Health Care Delivery in the United 

States; Springer Publishing Company, New York.1992. 
19. Dzintars Mozgis „Ceļvedis veselības aprūpes sistēmā” Nacionālais apgāds, 2008. 

 
Valoda: latviešu 



 
Studiju priekšmeta nosaukums: 
 

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS POLITIKA UN 
PRAKSE  

Studiju priekšmeta kods: 
 

- 

Semestris: 
 

3. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs: 
 

asociētā profesore Anita Villeruša 

Kredītpunkti (KP): 
 

4 

ECTS kredītpunkti: 
 

6 

Akadēmiskā struktūrvienība: Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010, telefons: 
67338307, e-pasts: SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

obligāts studiju priekšmets (A daļa) akadēmiskajā 
maģistra studiju programmā „Sabiedrības veselība”. 
 

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis: 
 

Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt zināšanas un 
prasmes uz pierādījumiem balstītas veselības 
veicināšanas politikas un prakses īstenošanā. Studiju 
priekšmetā iekļautās tēmas:  

Veselības veicināšanas darba plānošanas, ieviešanas 
un uzraudzības galvenie principi; 

Partnerība un daudzsektoru sadarbība veselības 
veicināšanā, kopienas iesaistīšana; 

Veselības veicināšana dažādās vidēs;  

Politiskais un sociālekonomiskais konteksts  
veselības veicināšanas praksē;  

Veselības veicināšanas darba efektivitātes 
novērtējums. Indikatori programmas novērtēšanai; 

Starptautiskā darbība dažādu preventīvo programmu 
ieviešanā; 

Labākā starptautiskā pieredze veselības veicināšanas 
politikas attīstībā pasaulē un Eiropā. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

pamatjautājumi veselības veicināšanā, veselības 
izglītībā, vides un sabiedrības veselībā, kā arī 
jāorientējas aktuālākajās politiskajās tendencēs.  
 

Studiju rezultāti: 
- zināšanas: 
 
 

Students zinās:  

Aprakstīt veselības veicināšanas politikas un prakses 
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-prasmes un iemaņas:  
 

 

veidošanas principus, nosaukt atbalstošos 
starptautiskos un valsts tiesiskos aktus, veselības 
veicināšanā pielietotās stratēģijas. Atpazīs dažādu 
politisku un sociālekonomisku aspektu klātbūtni 
veselības veicināšanas politikā un praksē. Zinās 
nosaukt un pratīs interpretēt veselības veicināšanu 
atbalstošos politiskos dokumentus. 

Students spēs:  
• Savākt un izanalizēt datus, lai parādītu 

dažādas veselības veicināšanā risināmas 
problēmsituācijas: 

• Izvēlēties un pamatot labāko stratēģiju 
veselības veicināšanas problēmas risināšanai 
un projektēt tās īstenošanu dažādās vidēs; 

• Harmonizēt veselības veicināšanas politiku / 
programmu ar spēkā esošo valsts 
likumdošanu; 

• Izstrādāt indikatorus veselības veicināšanas 
procesa, īstermiņa un ilgtermiņa rezultātu 
novērtēšanai; 

• Izstrādāt darbības plānu Eiropas iniciatīvu 
ieviešanai Latvijā veselības veicināšanas 
jomā. 

 
Pārbaudes metode: Veselības veicināšanas politikas/programmas 

ieviešanas un novērtēšanas plāna izstrādāšana un 
prezentēšana. 
 

Literatūra: 
 

Evidence–Based Health Promotion, edited by 
Elizabeth R. Perkins, Ina Simnett, Linda Wright, 
John Wiley & Sons ,1999. 
Rose’s Strategy of Preventive Medicine, Geoffrey 
Rose with commentary by Kay_tee Khaw & Michael 
Marmot, Oxford University Press, 2008. 
Veselība 21- veselība visiem 21. gadsimtā,  PVO 
1999. 
Latvijas Sabiedrības veselības stratēģija, VM, 
2002 
Understanding Health Promotion, ed. by Hele 
Keleher, Colin Mac Dougall, Berni Murphy, Oxford 
University Press, 2007. 
Public Health and Health Promotion Developing 
Practice Second edition, Jennie Naidoo and Jane 
Wills, Bailliere Tindall, 2005. 
Evaluation Health Intervention, John Ovretveit, 
Open University Press, 1998 
The Evidence of Health Promotion Effectiveness. 
Report for the EU by the International Union for 
Health Promotion and Education.London.1999 
The Evidence of Health Promotion Effectiveness. 
Shaping Public Health in a New Europe, ECSC-
EAEC, Brussels-Luxembourg, 2000 
Health Promotion Infrastructure Development. 



WB Project Report.2000. 
Public Health in Latvia with Particular Reference to 
Health Promotion.WHO,1998 
 

Valoda:  Latviešu  
 



 
Studiju priekšmeta nosaukums  
 

ĀRKĀRTAS EPIDEMIOLOĢISKO SITUĀCIJU 
PĀRRAUDZĪŠANA  

Studiju priekšmeta kods  - 

Semestris  
 

3.semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs  

Stundu pasniedzējs Jurijs Perevoščikovs 

Kredītpunkti (KP)  
 

2 

ECTS kredītpunkti   3 

Akadēmiskā struktūrvienība  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV 1010, 67338307, 
SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā  
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”  

Studiju priekšmeta apraksts un mērķis Mērķis – studiju priekšmeta laikā studenti apgūs un 
izpratīs dažādu infekcijas slimību epidemioloģiskās 
uzraudzības nozīmi un veicamos pasākumus 
ārkārtējo epidemioloģisko situāciju kontrolē.  
 
Studiju priekšmeta tēmas – infekcijas slimību 
izplatīšanās, profilakses pasākumi un to analīze. 
Infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība, tās 
principi. Epidemioloģisko drošību reglamentējošie 
normatīvie akti. Infekcijas slimību vakcīnprofilakse. 
Gripas epidemioloģiskā uzraudzība un profilakse. 
Akūto zarnu infekciju profilakse.  Uzliesmojumu 
epidemioloģiskās izmeklēšanas principi. B un C 
hepatīta, STI epidemioloģiskā uzraudzība un 
profilakse. HIV/AIDS epidemioloģiskā uzraudzība 
un profilakse. Ārkārtas sabiedrības veselības situāciju 
pārvaldīšana un aizsardzības pasākumu veikšanas 
kārtība.  
 

Nepieciešamās priekšzināšanas Vides veselība, bioloģija, mikrobioloģija, infekcijas 
slimības, epidemioloģija, sabiedrības veselība.   
 

Studiju rezultāti:      
- zināšanas  
 
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas  
 

Students zinās:  

izskaidrot infekcijas slimību izplatīšanās ķēdes; 
uzskaitīt epidemioloģisko drošību reglamentējošos 
normatīvos aktus; paskaidrot profilakses pasākumu 
nozīmi; nosaukt profilakses pasākumu principus. 
 
  
Students spēs:  
 
analizēt epidemioloģisko situāciju piemērus; 
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identificēt inficēšanās riska faktorus; veikt 
inficēšanās gadījumu reģistrāciju atbilstoši 
noteiktajai reģistrācijas kārtībai; analizēt un novērtēt 
dažādu infekcijas slimību profilakses pasākumus, to 
efektivitāti;  pielietot normatīvos aktus atbilstoši 
problēmsituācijas vajadzībām; plānot 
epidemioloģiskās uzraudzības gaitu un izstrādāt 
rīcības plānus, kā arī profilakses pasākumus. 
 

Pārbaudes metode praktiskie darbi, to prezentēšana, rakstisks eksāmens 
 

Literatūra  
 

1. Benenson, A. S. (ed.) Control of 
Communicable Diseases Man, 15th 
edn.American Public Health Association, 
1995. 

2. Fine, P.E.M. Herd immunity: history, theory, 
practice. Epidemiologic Reviews 1993; 15. 

3. Giesecke, J. Modern Infectious Disease 
Epidemiology. Oxford University Press, 
1994. 

4. Murray,C.J. Global Epidemiology of 
Infectious Diseases. Harvard University 
Press, 1998. 

5. Wilson, M.E. A World Guide to Infections 
Diseases, Distribution, Diagnosis. Oxford 
University Press, 1991. 

 
 
 

Valoda  Latviešu  



Studiju priekšmeta nosaukums: EPIDEMIOLOĢIJA I 
 
Studiju priekšmeta kods: -  
 
Semestris: 1. semestris  
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: docente Ieva Strēle  
 
Kredītpunkti (KP): 2 KP  
 
ECTS kredītpunkti: 3 KP 
 
Akadēmiskā struktūrvienība: Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 

adrese – Kronvalda bulvāris 9; telefons: 67338307; 
e-pasts: svek@rsu.lv 

 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā: Izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā 
maģistra studiju programmā „Sabiedrības veselība”.  
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērķis: 
Studiju priekšmets ietver modernās epidemioloģijas galvenos principus, koncepcijas un metodes 
saistībā ar to pielietojumu sabiedrības veselībā. Studiju priekšmeta mērķis ir nostiprināt izpratni 
modernās epidemioloģijas pamatjautājumos, lai sagatavotos padziļinātai epidemioloģijas 
teorētisko jautājumu apgūšanai un metožu pielietošanai. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Sabiedrības veselībā, epidemioloģijā, statistikā.   
 
Studiju rezultāti:  
Students zinās un izpratīs: 

 Formulēt modernās epidemioloģijas uzdevumus un parādīt tās pielietojumu 
sabiedrības veselībā. 

 Paskaidrot veselības un slimību cēloņu, riska faktoru un saistīto faktoru jēdzienus 
slimību daudzcēloņu teorijas kontekstā. 

 Nosaukt epidemioloģiskos rādītājus, kurus izmanto veselības notikumu un stāvokļu 
biežuma raksturošanā. 

 Aprakstīt potenciālos veselības informācijas iegūšanas avotus, to priekšrocības un 
trūkumus. 

 Izskaidrot veselības mērījumu pareizības un precizitātes ietekmi uz pētījuma 
rezultātiem. 

 Izteikties par jaucējfaktoru un sistemātisko kļūdu ietekmi uz pētījuma pareizību 
saistībā ar pētījumu dizainu un atlasi. 

Students pratīs: 
 Raksturot izpētīto vai pētāmo faktoru iespējamo vietu kauzalitātes tīklā. 
 Izvēlēties un aprēķināt situācijai atbilstošākos veselības notikumu un stāvokļu 

pamatrādītājus. 
 Aprēķināt standartizētos veselības rādītājus, izmantojot tiešo un netiešo 

standartizācijas metodi. 
 Iegūt veselības informāciju un to kritiski vērtēt atkarībā no tās avotiem. 
 Novērtēt veselības mērījumu pareizību, izmantojot atbilstošos rādītājus. 
 Izveidot pētāmajai hipotēzei atbilstošu pētījuma dizainu un izvēlēties metodes. 
 Lasīt un kritiski analizēt epidemioloģisko pētījumu publikācijas. 

 
Pārbaudes metode: Patstāvīgie darbi, rakstisks eksāmens.  
 



Literatūra: 
Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne, 2003. 354 lpp. 
Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. Basic Epidemiology. Geneva: WHO, 2000. 
Jekel J.F., Elmore J.G., Katz D.L. Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine. 
Philadelphia, London: W.B.Saunders Company, 1996. ix, 297 p. 
Greenberg R.S. et al. Medical Epidemiology. 4th edition. Lange Medical Books/McGraw-Hill, 
2005. 254 p. 
Gordis L. Epidemiology. 3rd edition. Elsevier Saunders, 2004. 355 p. 
Gerstman B.B. Epidemiology Kept Simple. An Introduction to Traditional and Modern 
Epidemiology. 2nd edition. Wiley-Liss, 2003. xvi, 417 p. 
 
Valoda: Latviešu. 



 
Studiju priekšmeta nosaukums: 
 

ETIĶETE UN SEVIS PREZENTĀCIJA 
 

Studiju priekšmeta kods: 
 

- 

Semestris: 
 

3. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs: 
 

docente Irēna Upeniece 
 
 

Kredītpunkti (KP): 
 

2 

ECTS kredītpunkti: 
 

3 

Akadēmiskā struktūrvienība:  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010, telefons: 
67338307, e-pasts: SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”. 

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis: 
 

Studijas priekšmeta realizācijas procesā studenti tiek 
informēti par lietišķas etiķetes aktualitātēm, jo 
etiķetes zināšanas palīdz mums tikt pieņemtiem 
sabiedrībā, ļauj droši justies jaunā situācijā, sniedz 
stabilitātes izjūtu, lai citiem mūsu sabiedrībā būtu 
patīkami. Studiju priekšmeta ietvaros iespējams gūt 
zināšanas un prasmes par vizītkaršu izveidošanu un 
apmaiņu, ielūguma sagatavošanu, motivācijas 
vēstules sagatavošanu, par uzvedību darba intervijā 
un darba vietā, par lietišķa apģērba izvēli, par lietišķo 
sanāksmju un lietišķo viesību veidiem, par netiķeti, 
kā arī par etiķetes atšķirībām dažādās valstīs un 
daudzas citas vērtīgas ziņas par lietišķo saskarsmi. 
Diplomātiskais protokols. Studiju priekšmeta 
apguves procesā tiek izmantotas interaktīvas 
metodes. 
Studiju priekšmeta mērķis - aplūkot uzvedības 
noteikumus, kas pieņemti lietišķajās attiecībās 
Eiropā, kas patlaban Latvijas sabiedrībā šķiet 
aktuālas, kā arī uzvedības normas, kurās visbiežāk 
praksē tiek pieļautas kļūdas. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

Psiholoģija, filozofija, priekšstati par 
vispārcilvēciskām vērtībām. 
 

Studiju rezultāti: 
- zināšanas : 
 
 
 
 
 
 

Students zinās: 

izklāstīt protokolu, atpazīt un aprakstīt lietišķo etiķeti 
dažādās valstīs, apģērbu stilus un lietišķa apģērba 
izvēli; atstāstīt un ilustrēt darba interviju, tās posmus 
un norisi; raksturot lietišķo saskarsmi darba vidē, 
uzskaitīti un paskaidrot lietišķo sanāksmju un viesību 
veidi.  
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-prasmes un iemaņas: 
 

 

Students spēs: izveidot prasībām atbilstošu CV, 
izveidot vizītkartes; sagatavot piemērotas motivācijas 
vēstules; uzrakstīt ielūgumus.  

 
Pārbaudes metode: Praktisko testu un darbu izpilde. Esejas – „Virtuālais 

ceļojums” sagatavošana, prezentēšana un darba 
izvērtēšana. Radoša un aktīva līdzdalība studiju 
priekšmeta apguvē. Atbildes uz jautājumiem. 
Rakstisks eksāmens. 
 

Literatūra: 
 

Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, 
starptautiskajās attiecībās. – R., 2000. 
Lasila S. Jaunā zelta uzvedības grāmata. – R., 1994. 
Latiševs V. Lietišķas sarunas. Lietišķi kontakti. – R., 
1995. 
Toisena Ģ. Kā jāuzvedas darba vietā. – R., 1996. 
Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. 
– R.,2003. 
Gulēna G. Esiet, lūdzu, tik laipni un …..! – R.,1998. 
Odiņa A. Protokols. – R.,1998.  
Ķestere I. Lietišķā etiķete. – R., 2007. 
Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs 
 

Valoda:  Latviešu  
 



 
Studiju priekšmeta nosaukums  
 

KOMUNIKĀCIJA UN SABIEDRISKĀS 
ATTIECĪBAS  

Studiju priekšmeta kods  - 

Semestris  
 

3.semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs  

lektore Anda Rožukalne 

Kredītpunkti (KP)  
 

2 

ECTS kredītpunkti   3 

Akadēmiskā struktūrvienība  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV 1010, 67338307, 
SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā  
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”  
 

Studiju priekšmeta apraksts un mērķis Mērķis: veidot topošo sabiedrības veselības maģistru 
izpratni par publisko komunikāciju lokālā un globālā 
informācijas telpā, iepazīstinot ar galvenajām 
komunikācijas teorijām un sabiedrisko attiecību 
teorētiskajiem aspektiem. Studiju priekšmets sniegs 
vispārēju priekšstatu par sabiedrisko attiecību un 
reklāmas izveidošanās cēloņiem, to savstarpējo 
saistību, par sabiedrisko attiecību mūsdienu 
koncepcijām, uzsverot to atšķirīgās un kopīgās 
iezīmes kā korporatīvo, tā arī mārketinga 
komunikāciju kontekstā. Tā saturā iekļautas 
mūsdienu mediju auditorijas teorijas un tēla 
veidošanas problemātika. Studiju priekšmeta 
klausītājiem tiks veidota izpratne par sabiedrisko 
attiecību ētikas un profesionālisma problēmām, 
studenti tiks iepazīstināti ar abu šo jomu vadīšanas 
procesiem. Studiju priekšmeta pamatkoncepcija – 
visi komunikācijas procesi mūsdienu sabiedrībā (kā 
ekonomiskajā, to sociālajā vidē) kļūst aizvien 
integrētāki un grūtāk atdalāmi. Studiju priekšmeta 
mērķis ir izveidot studentos zināšanu pamatbāzi, 
teorētisko pamatu, bez kura nav iedomājama 
veiksmīga prakse tajās komunikācijas jomās, kas skar 
sabiedriskās attiecības un komunikācijas procesu ar 
dažāda tipa auditorijām.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas Psiholoģija, socioloģija, filozofija, ētika, 

menedžments, tiesību pamati.  
 

Studiju rezultāti:      
 
- zināšanas  
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-prasmes un iemaņas  
 

 

Students zinās:  

- komunikācijas procesu likumsakarības un to 
saistību ar sabiedrisko attiecību praksi;  

- mediju efektu darbību un to iespaidu uz 
komunikācijas procesiem; 

- mediju auditorijas veidošanās un uzvedības 
pamatprincipus; 

- sabiedrisko attiecību un reklāmas 
komunikācijas kopīgos aspektus, integrētās 
komunikācijas būtību, valsts komunikācijas 
pamatus; 

- sabiedrisko attiecību ētikas pamatprincipus un 
to īpatnības veselības problēmu 
komunikācijā; 

- mediju sistēmas darbības likumsakarības; 
- sabiedriskās domas, tēla veidošanas un 

viedokļa līdera nozīmi komunikācijas 
procesos. 

Students spēs:  
 

- izveidot organizācijas sabiedrisko attiecību 
stratēģiju un vadīt komunikācijas projektus; 

- analizēt organizācijas komunikācijas iekšējo 
un ārējo vidi; 

- līdzdarboties organizācijas vai personības tēla 
veidošanas procesā; 

- izvērtēt sabiedriskās domas veidošanās 
procesus un to ietekmi uz organizācijas 
publisko tēlu; 

- plānot mediju kampaņas, atbilstoši 
komunikācijas stratēģiskajiem mērķiem un 
integrētās komunikācijas principiem; 

- identificēt organizācijas mērķauditorijas un 
veidot tām piemērotu komunikācijas 
stratēģiju; 

- veikt pētījumus, kas noskaidro organizācijas 
iekšējās vai ārējās komunikācijas problēmas 
un piedāvāt to risinājumu. 

 
 

Pārbaudes metode Līdzdalība semināros, praktiskie darbi, to 
prezentēšana, referāts, rakstisks eksāmens 
 

Literatūra  
 

Wilcox Dennis L., Ault Phillip H., Agee Warren K. Public 
Relations Strategies and   Tactics. 5th edition. 1997.  
Newsom Doug, Wanslyke Turk Judy, Kruckeberg Dean. 
This is PR: The Realities of Public Relations. 6th edition. 
1996. 
Russell Tomas J., Lane Ronald W, Klepner’s Advertising 
Procedure, 2002, 
Welss W, Berner J., Moriarty Sandra, Advertising, 
principles and Practice, 2002 
David M.Guth, Charles Marsh. Public relations. A values-



driven approach.2001. 
Kitchen P. J.. Public Relations Principles and Practice. 
International Thomson Business Press. 1997. 
Cutlip M., Center A. H., Broom G. M.. Effective Public 
Relations. 8Th edition. Prentice Hall International, Inc. 
2000 
Katlips Skots M., Sentars Alens H., Brūms Glens M., 
Sabiedriskās attiecības, Avots, 2002 
McQuail, D., McQuail’s Mass Communication Theory, 
Fifth Edition,SAGE Publications, London, 2005,  
Briggs A., Cobley P. The Media: An Introduction: 
Longman, 1998. 
Bryant J., Zillmann D. Media Effects.Advances in theory 
and research.: LEA, 1994. 
Earl Babbie. The Practice of Social Research. - 6th 
Edition. - Belmont, California: A Division of Wadsworth, 
Inc. 
Bandura A. Social Cognitive Theory of Mass 
Communication In. - Media&Psychology. 2001. 
Jin Yang, Stones G. The Powerful role of interpersonal 
communication in Agenda Setting In.- Mass 
Communication & Society, 2003(6)1. 
Lasswell D.H. Politics: Who Gets What, When, How. - 
New York, 1963. 
Lull James. Inside Family Viewing: Ethnographic 
Research on Television’s Audiences. - London:  
Routledge, 1990. 
Martin Marger. Elite and Masses. - Belmont, ASV, 1987. 
McQuail D. Audience Analysis.: Sage Publications, 1997. 
McQuail D. Mass Communication Theory, An 
Introduction.: Sage Publications, 1998.  
McQuail D. Audiences, in: Mass Communication Theory. 
An Introduction: Sage Publications, 1998. 
Rosengreen E.K. Media Effects and Beyod, Culture, 
socialization and lifestyles: Routledge – London and New 
York, 1994. 
Severin W.J., Thankard J.W. Mass Media&Interpersonal 
Communication. In. - Communication Theories. - N.Y., 
1998. 
Sullivan Thomas J. Methods of Social Research.: 
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Studiju priekšmeta nosaukums: 
 

MEDICĪNAS TIESĪBAS  

Studiju priekšmeta kods: 
 

 

Semestris: 
 

3. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs: 
 

stundu pasniedzējs Rinalds Muciņš, profesors Osvalds 
Joksts   

Kredītpunkti (KP): 
 

2 

ECTS kredītpunkti: 
 

3 

Akadēmiskā struktūrvienība: Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010, telefons: 
67338307, e-pasts: SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra studiju 
programmā „Sabiedrības veselība”  

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis: 

Medicīnas tiesību studiju priekšmets piedāvā iepazīties 
ar medicīnas tiesībām, to izcelsmi un darbību. Kursā 
tiek apskatīta starptautiskā un nacionālā medicīnas 
tiesību sistēma, Latvijas, Eiropas Savienības un citu 
valstu medicīnas tiesību sistēmas. Kursa laikā studenti 
veido dziļāku izpratni par medicīnas tiesību būtību, 
principiem, to izcelsmi, ietekmi veselības aprūpes 
nodrošināšanā un nozīmi starptautiskajās un 
nacionālajās tiesībās. Piedaloties nodarbībās un rakstot 
patstāvīgo dabu, studenti tiek iesaistīti aktuālu 
medicīnas problēmu apzināšanā, pētīšanā un risināšanā. 
Tēmas: Medicīnas tiesību vieta un loma tiesību sistēmā. 
Medicīnas tiesību attīstība un saikne ar citām tiesību 
zinātņu nozarēm. Medicīnas tiesības un bioētika. 
Medicīnas tiesību nacionālie un starptautiskie avoti, 
tiesu spriedumi, literatūra. Pacientu tiesības. Pacientu 
tiesību izcelšanās, to pamatprincipi. Individuālās un 
sociālās pacientu tiesības. Informācijas sniegšana 
pacientam 
Pacienta informētā piekrišana. Privātās dzīves 
aizsardzība un konfidencialitāte. 
Veselības aprūpes organizācijas tiesības. Tiesības uz 
veselības aprūpi. Valsts un indivīda tiesības un 
pienākumi. Valsts garantētā veselības aprūpe. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Epidemioloģiskā 
drošība. Veselības aprūpes pakalpojumu reglamentācija 
un kontrole. Farmācija. E-veselība. Korupcija un 
krāpšana veselības sistēmā. 
Veselības aprūpes darbinieku tiesības 
Ārstniecības personas. Farmaceiti. Citas personas.  
 
Reglamentētā un brīvā profesija? Profesionālā darbība. 
Profesionālā atbildība. 
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Atsevišķu jomu regulācija Reproduktīvās tiesības.  
Dzimstības kontrole. Audu un orgānu transplantācijas 
tiesiskie un ētiskie aspekti. Eitanāzija. Klonēšana. 
Medicīnas tiesību nākotne. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

Tiesību teorija, veselības aprūpes organizācija, 
sabiedrības veselība, ētika.  
 

Studiju rezultāti: 
- zināšanas: 
 
 
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas: 
 

 

Students zinās: orientēties medicīnas tiesību 
normatīvajos aktos; izteikties par medicīnas tiesību vietu 
un lomu tiesību sistēmā, aprakstīt medicīnas tiesību 
attīstību un saikni ar citām tiesību zinātņu nozarēm; 
uzskaitīt pacientu tiesību pamatprincipus; izklāstīt un 
aprakstīt veselības aprūpes organizācijas tiesības, 
tiesības uz veselības aprūpi, veselības aprūpes 
darbinieku tiesības, ar atsevišķu jomu regulāciju 
saistītās tiesības.  

Students spēs: identificēt atbilstošos normatīvos aktus 
noteiktu juridisku problēmu risināšanai medicīnas 
tiesību jomā; diskutēt par dažādiem tiesu spriedumiem 
medicīnā un veselības aprūpē, argumentēti paužot savu 
viedokli; piedāvāt risinājumus aktuāliem medicīnas 
tiesību un medicīnas ētikas problēmjautājumiem.  
 

Pārbaudes metode: Rakstisks eksāmens, patstāvīgi veikts un auditorijā 
prezentēts pārskats par vienu aktuālu medicīnas tiesību 
problēmu Latvijā. 
  

Literatūra:  
 
Normatīvie akti 
Starptautisko tiesību akti 
Latvijā ratificētie: 
ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (1948)   (http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm ) 
Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija  
( http://www.mkparstavis.am.gov.lv/files//PDF/4_2_1_echr_convenlat.pdf ) 
Eiropas Sociālā harta (http://www.coe.lv/konv_sar.php?kid=34 ) 
Latvijā neratificētie 
Eiropas Padomes konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā  
Eiropas Padomes rekomendācijas par medicīnas datu aizsardzību 
Eiropas Savienības tiesību akti (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm)  
Padomes (EEK) Regula Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas ES teritorijā un - 
1972.gada 21.marta Padomes Regulu (EEK) Nr.574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr.1408/71. 
Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi ( www.likumi.lv ) 
 
1. Satversme 
2. Ārstniecības likums  
Ministru kabineta noteikumi: 
 
1997. gada 23. decembra MK noteikumi Nr 431 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"  
1998.gada 13.janvāra MK noteikumi Nr.9 “Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums”  
2001.gada 6.februāra MK noteikumi Nr.51 “Tiesmedicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība" 

2001.gada 13.marta MK noteikumi Nr. 120 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”  
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2001. 3. aprīļa MK noteikumi Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" 

2002.gada 19.februāra MK noteikumi Nr.77 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 
struktūrvienībām” 
2002. gada 24. septembra MK noteikumi Nr.429 "Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības 
slimnieku ārstēšanas kārtība" 

2004.gada 17.augusta MK noteikumi Nr.715 “Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība” 
2005. gada 8. marta MK noteikumi Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu 
izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi" 
2005. gada 28. jūnija MK noteikumi Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un 
jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība" 

2005.gada 12. augusta MK noteikumi Nr. 581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, 
ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”  
2005. gada 11. oktobra MK noteikumi Nr.760 "Ārstniecības personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas 
kārtība" 

2005. gada 27. decembra MK noteikumi Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, 
testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem 
zaudētā asins apjoma atjaunošanai 

2006. gada 4.aprīļa MK noteikumi Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības 
kārtība"  

2006. gada 30. novembra  MK noteikumi Nr.980 "Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām" 

2006.gada 31. oktobra MK noteikumi Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes 
izdevumu kompensācijas kārtība” 
2006. gada 19. decembra  MK noteikumi Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība 

2008. gada 2. jūnija MK noteikumi Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes 
kārtība" 

2008. gada 15. septembra MK noteikumi Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, 
papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 

 
3. Likums “Par prakses ārstiem”  
- 
**Ministru kabineta noteikumi: 
 
1998.gada 12.maija MK noteikumi Nr.177 “Prakses ārsta civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kārtība” 
 
4. Epidemioloģiskās drošības likums  
 
**Ministru kabineta noteikumi: 
 
2008. gada 17. jūnija MK noteikumi Nr.454 "Peldvietu higiēnas prasības"  

2008. gada 13. maija MK noteikumi Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem" 

2006. gada 21. novembra MK noteikumi Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem" 

2006.  gada 19. septembra MK noteikumi Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, 
laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība" 

2006. gada 11. jūlija MK noteikumi Nr.574 "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām 
ārstniecības iestādē" 
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2005. gada 27. decembra MK noteikumi Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām 
komplikācijām" 

2005. gada 19. jūlija MK noteikumi Nr.523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, 
pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko 
izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves" 

2005. gada 14. jūnija MK noteikumi Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā 
pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos" 

2002.gada 27.decembra MK noteikumi Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 
2002.gada 27.decembra MK noteikumi Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas” 
2001.gada 27.novembra MK noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku 
veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 
2001.gada 16.janvāra MK noteikumi Nr.22 “Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem” 
2000.gada 18.janvāra MK noteikumi Nr.26 “Noteikumi par higiēnas prasībām publiskas lietošanas peldbaseiniem” 
2000.gada 19.decembra MK noteikumi Nr.439 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm” 
2000.gada 18.janvāra MK noteikumi Nr.25 “Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām” 
2000.gada 12.decembra MK noteikumi Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” 
2000.gada 11.aprīļa MK noteikumi Nr.137 “Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” 
2000.gada 26.septembra MK noteikumi Nr.330 “Vakcinācijas noteikumi” 
2000.gada 18.oktobra MK noteikumi Nr.359 “Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošajām infekcijas 
slimībām” 
2000.gada 14.marta MK noteikumi Nr.101. “Ar infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas, glabāšanas 
un apbedīšanas kārtība” 
1999.gada 5.janvāra MK noteikumi Nr.6 “Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā 
pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos” 
1999.gada 1.jūnija MK noteikumi Nr.203 “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas kārtība” 
1999.gada 5.janvāra MK noteikumi Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 
1998.gada 21.jūlija MK noteikumi Nr.257 “Medicīniski sanitāro pasākumu veikšanas kārtība bīstamu infekcijas 
slimību izplatības novēršanai” 
 
5. Farmācijas likums 
 **Ministru kabineta noteikumi: 
2007. gada 23. oktobra MK noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai 

2007. gada 26. jūnija MK noteikumi Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 

2007. gada 26. jūnija  MK noteikumi Nr.415 "Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālas atļaujas 
(licences) farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai, maksā valsts nodevu par to izsniegšanu un 
pārreģistrēšanu, kā arī novērtē aptieku, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavu, zāļu un veterināro zāļu ražošanas 
uzņēmumu atbilstību un zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstību" 

2007. gada 26. jūnija MK noteikumi Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība" 

2007. gada 19. jūnija MK noteikumi Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi"  

2007. gada 6. marta  MK noteikumi Nr.167 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražošanas uzņēmums ir 
tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" 

2006. gada 31. oktobra MK noteikumi Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes 
izdevumu kompensācijas kārtība 

2005. gada 25. oktobra MK noteikumi Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem"  



2004.gada 27.aprīļa MK noteikumi Nr.454 „Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība” 

2002. gada 5. marta MK noteikumi Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"  
2001.gada 22.maija MK noteikumi Nr.207 “Aptieku atvēršanas un darbības prasības” 

2000.gada 12.decembra MK noteikumi Nr.432 “Zāļu ražošanas un kontroles noteikumi” 

2000.gada 31.oktobra MK noteikumi Nr.381 “Zāļu reģistrēšanas noteikumi” 

2000.gada 19.septembra MK noteikumi Nr.327 “Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem” 

2000.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.312 “Zāļu un farmaceitisko produktu klīniskās izpētes kārtība” 

1999.gada 6.jūlija MK noteikumi Nr.248 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība” 

6. Likums Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā 

** Ministru kabineta noteikumi: 

2007. gada 27. marta  MK noteikumi Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana 
un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai 

2007. gada 27. marta  MK noteikumi Nr.208 "Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas 
kārtība" 

7. Seksuālās un reproduktīvās veselības likums  

**Ministru kabineta noteikumi 
 
2006. gada 25. jūlija  MK noteikumi Nr.611 "Dzemdību palīdzības  nodrošināšanas kārtība" 
2006. gada 4. aprīļa MK noteikumi Nr.261 "Neauglības diagnosticēšanas un potenciālā dzimumšūnu donora 
medicīniskās izmeklēšanas kārtība"  
2003.gada 16.decembra MK noteikumi Nr.716 „Medicīniskās apaugļošanas organizatoriskā kārtība un neauglīgo 
ģimeņu reģistra, medicīniskās apaugļošanas reģistra, dzimumšūnu donoru reģistra un donoru dzimumšūnu banku 
izveidošanas kārtība” 
2003.gada 4.novembra MK noteikumi Nr.628 “Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības 
ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība” 
2003.gada 28.oktobra MK noteikumi Nr.590 “Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība” 
 
8. Cilvēka genoma izpētes likums  
**Ministru kabineta noteikumi 
2006. gada 14. Februāra MK noteikumi Nr.134 "Noteikumi par genoma datu bāzes galvenajam apstrādātājam un 
autorizētajam apstrādātājam izvirzītajām prasībām un kārtību, kādā izvērtējama valsts zinātnisko institūciju atbilstība 
genoma datu bāzes galvenajam apstrādātājam izvirzītajām prasībām"  
2006. gada 14. februāra  MK noteikumi Nr.135 "Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un 
uzturēšanas kārtība" 
2004.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.697 „Noteikumi par gēnu donora piekrišanas dokumenta veidlapas paraugu un 
tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību” 
2004.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.696 „Kārtība, kādā izsniedzamas atļaujas kodētu audu paraugu daļu (alikvotu) 
un kodētu veselības stāvokļa aprakstu kopiju izvešanai ārpus Latvijas, un audu paraugu izmantošanas kontroles 
kārtība” 
2004.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.695 „Noteikumi par genoma datu bāzē uzglabāto kodēto audu paraugu, kodēto 
DNS aprakstu, kodēto veselības stāvokļa aprakstu un kodēto ģenealoģiju - 
uzglabāšanas un izsniegšanas kārtību un izsniegšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas 
kārtību” 
2004.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.694 „Noteikumi par genoma datu bāzē uzglabāto gēnu donora personas datu, 
audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu iznīcināšanas kārtību, iznīcināšanas akta veidlapas paraugu 
un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību” 
2004.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.693 „Prasības genoma datu bāzes galvenajam apstrādātājam un genoma datu 
bāzes autorizētajam apstrādātājam” 
2004.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.692 “Ģenētiskās izpētes kārtība” 
MK noteikumi, kas izdoti pamatojoties uz citiem likumiem 
2004.gada 27.aprīļa MK noteikumi Nr.441 „Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības to 
marķējumam” (izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro daļu un 10.1daļu un 13.panta trešo 



daļu) 
2004.gada 27.aprīļa MK noteikumi Nr.440 „Dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātās nekaitīguma un marķējuma 
prasības” (izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro daļu un 13.panta trešo daļu) 
2004.gada 20.aprīļa MK noteikumi Nr.323 „Obligātās nekaitīguma prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai 
un papildu prasības tās marķējumam” (izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro daļu un 
13.panta trešo daļu) 
2003.gada 1.jūlija MK noteikumi Nr.350 "Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
struktūrplāna izstrādāšanas un ieviešanas kārtība" (izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās 
daļas 3.punktu) 
2003.gada 29.aprīļa MK noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa 
un kontroles kārtība” (izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un ceturto daļu un 19.panta 
piekto daļu) 
2002.gada 27.decembra MK noteikumi Nr.583 “Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras nolikums” (izdoti 
saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu) 
2001.gada 27.decembra MK noteikumi Nr.551 “Valsts aģentūras “ (izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta 
trešo daļu) 
2001.gada 3.jūlija MK noteikumi Nr.305. “Plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieprasītāju rindu veidošanas un 
pārraudzības kārtība” (Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu)- 
1998.gada 14.jūlija MK noteikumi Nr.247 "Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikums" (izdoti saskaņā ar 
Civilās aizsardzības likuma 5.panta trešo daļu) 
1998.gada 2.jūnija MK noteikumi Nr.209 “Kārtība, kādā izmaksājama zaudējumu atlīdzība slimokasēm un Valsts 
obligātās veselības apdrošināšanas centrālajam fondam sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu ārstēšanu” 
(izdoti saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas likuma 18.panta pirmo 
daļu) 
1998.gada 5.maija MK noteikumi Nr.163 “Obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru, uz apmācībām iesaukto rezerves 
karavīru un rezervistu dzīvības un veselības apdrošināšanas kārtība” (Izdoti saskaņā ar Obligātā militārā dienesta 
likuma Pārejas noteikumu 6.punktu) 
1998.gada 17.marta MK noteikumi Nr.87 “Medicīnisko kontrindikāciju saraksts” (Izdoti saskaņā ar likuma "Par 
radiācijas drošību un kodoldrošību" 23.pantu) 
1997.gada 21.oktobra MK noteikumi Nr.360 “Slimokasu izveides un darbības noteikumi” (Izdoti saskaņā ar Ministru 
kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu) 
1997.gada 23.septembra MK noteikumi Nr.328 “Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas un AIDS izplatības 
ierobežošanas noteikumi” (Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu) 
1997.gada 14.janvāra MK noteikumi Nr.29 “Noteikumi par Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, 
psihotropo vielu un prekursoru sarakstiem” (Izdoti saskaņā ar likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu 
likumīgās aprites kārtību" 3.panta otro daļu) 
1995.gada 21.novembra MK noteikumi Nr.359 “Katastrofu medicīnas centra nolikums” (Izdoti saskaņā ar likuma "Par 
1925.gada 1.aprīļa likuma “Ministru kabineta iekārtas atjaunošanu” 14.panta 3.punktu) 
1995.gada 21.novembra MK noteikumi Nr.358 “Noteikumi par Latvijas Republikas katastrofu medicīnas sistēmu” 
((Izdoti saskaņā ar likuma “Par 1925. gada 1. aprīļa likuma “Ministru kabineta iekārtas atjaunošanu” 14.panta 
3.punktu) 
 
10. Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 
11.Fizisko personu datu aizsardzības likums 
12. Administratīvā procesa likums 
13. Darba likums 
14. Civillikums 
15. Civilprocesa likums 
16. Krimināllikums    
17. Kriminālprocesa likums 
 
Cita literatūra: 
Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas, deklarācijas un rezolūcijas (piemēram, Deklarācija par pacienta 
tiesību veicināšanu Eiropā) (http://www.euro.who.int/informationsources ) 
Pasaules veselības organizācijas Pasaules veselības likumdošanas krājums  ( http://www.who.int/idhl-rils/index.cfm) - 
pieejams angļu un franču valodās 
Eiropas Padomes ( http://www.coecidriga.lv/ep/ ) un Eiropas Savienības ( http://ec.europa.eu/health-eu/index_lv.htm ) 
deklarācijas, rekomendācijas un rezolūcijas 
Latvijas Republikas, Eiropas Kopienu tiesas (http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_lv.htm ) un Eiropas 
cilvēktiesību tiesas (http://echr.coe.int) spriedumi 
Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīlī apstiprinātā Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības jomā. ( 
http://ppd.mk.gov.lv/ ) 
Kennedy I., Grubb A., Medical Law: Text with Materials (1994) (pieejama LU bibliotēkā) 
Kennedy I., Grubb A. Principles of Medical Law. Oxford: Oxford University Press, 1998,  
Kennedy I. Medical Law. London, Dublin, Edinburgh: Butterworths, 1994, Mchale J.V. Health Care Law. London: 
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http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_lv.htm�
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Sweet & Maxwell, 1997,  McLean S. Old Law, New Medicine. London, New York: Rivers Oram Press, 1999,  
Montgomery J. Health Care Law. Oxford: Oxford Clarendom Press, 1997,  
Medicīnas tiesības : [elektroniskais resurss] : [normatīvo dokumentu krāj.] / Reģionālais apmācības centrs. - Rīga : SIA 
Reģionālais apmācības centrs, [2005] (pieejams LU bibliotēkā) 
Signe Daukškāne, Vai veselības aprūpē likuma nezināšana atbrīvo no atbildības 
(http://www.politika.lv/index.php?id=4758) 
A.A. Stračenko, X.X. Xapij, S.A. Sumin "Juridičeskije aspekti medic inskoj dejatelnosti) 
(http://www.yarmedic.ru/yuridicheskie-aspekty-medicinskoj-deyatelnosti/) 
Pasaules Medicīnas tiesību asociācija (World Association on Medical Law) (http://www.waml.ws )  
 
Valoda:  Latviešu  
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Studiju priekšmeta nosaukums: PROFESIONĀLĀ ĒTIKA  
 
Studiju priekšmeta kods: 
 
Semestris: 3. semestris 
 
Studiju priekšmeta programmas vadītājs: profesore Vija Sīle 
 
Kredītpunkti (KP): 2 
 
ECTS kredītpunkti: 3 
 
Akadēmiskā struktūrvienība:  
RSU Humanitāro zinātņu katedra  
Dzirciema iela 16  
tālrunis: 67409104  
e-pasts: vija.sile@rsu.lv  
 
Studiju priekšmeta statuss studiju programmā: izvēles studiju priekšmets maģistrantūras 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”. 
 
Studiju priekšmeta apraksts un mērķis:  
Profesionālā ētika ir nepieciešama sabiedrības veselības speciālistiem kā pielietojamā ētika 
saskarsmē ar dažādām institucionālām, nevalstiskām un pilsoniskām organizācijām, grupām un 
indivīdiem, kā arī savstarpējo koleģiālo attiecību veidošanai. Kurss iepazīstina studentus ar 
sabiedrības veselības speciālista ētikas pamatprincipiem, tiesībām, pienākumiem un atbildību.   
Kursa mērķis ir veidot izpratni par ētiskumu un profesionalitāti, veicināt veselības aprūpes 
maģistrantu sagatavošanu efektīvai profesionālai darbībai sabiedrības veselības labā. 
Mācību process ietver lekcijas, seminārus un individuālo patstāvīgo darbu. Lekcijās apgūtās 
teorētiskās zināšanas tiek pielietotas referātu sagatavošanā, prezentēšanā un tai sekojošās 
diskusijās.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: ētikā un saskarsmes psiholoģijā. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Zināšanas: 
Pēc kursa apgūšanas studentiem jāzina: 
1) Sabiedrības veselības speciālista profesionālās darbības tiesisko un ētisko aspektu savstarpējā 
saistība. Sabiedrības veselības speciālista profesionālās ētikas pamatprincipi: objektivitāte un 
taisnīgums, neatkarība un neitralitāte, atklātība un lojalitāte, godprātība, konfidencialitāte, 
sadarbība. Personības autonomija un sabiedrības veselība. Sabiedrības veselības speciālista 
tiesības, pienākumi, atbildība. 
2) Motivācija profesionālai darbībai un morālās dilemmas. Ētikas kodeksu loma profesionālajā 
ētikā. Komandas darba ētiskie aspekti. 
3) Interešu konflikti sabiedrības veselības speciālista darbībā. Godīguma jēdziens profesionālajā 
ētikā un sabiedrības veselības speciālista darbībā. Mobinga un bosinga psiholoģiskie un ētiskie 
aspekti. 
 
Prasmes: 
Pēc kursa apgūšanas studentiem jāprot: 

• adekvāti lietot pamatjēdzienus;  
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• saistīt profesionālās ētikas pamatprincipus ar sabiedrības veselības speciālista darbības 
specifiku; 

• loģiski un argumentēti izteikt savu viedokli; 
• apgūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski  saistībā ar savu specializāciju. 
 

Pārbaudes metodes: 
• referātu prezentācijas semināros 
• eksāmens 

 
Literatūra: 
Obligātā literatūra: 
Biomedicīnas ētika: teorija un prakse  - Rīga, 
2006. 
Forands I. Personāla vadība – Rīga, 2002. 
Forands I. Vadītājs un vadīšana – Rīga, 2002. 
Kalniņš V. Ceļā uz godīgāku sabiedrību - Rīga, 2003. 
Kārkliņa  R. Korupcija postkomunisma valstīs. – Rīga, 2006. 
Razs Dž. Brīvības morāle. – Rīga, 2001. 
Ieteicamā literatūra: 
Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2008/2009: Atbildīgums. – Rīga, 2009. 
 
Valoda: latviešu 



 
Studiju priekšmeta nosaukums: 
 

PROJEKTU VADĪBA 

Studiju priekšmeta kods: 
 

- 

Semestris: 
 

3. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs: 
 

stundu pasniedzēja Ilze Burkevica 

Kredītpunkti (KP): 
 

2 

ECTS kredītpunkti: 
 

3 

Akadēmiskā struktūrvienība:  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010, telefons: 
67338307, e-pasts: SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”. 

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis: 
 

Mērķis: veidot izpratni par projektu vadību, 
tehnikām, metodēm, instrumentiem, projekta uzbūvi, 
plānošanu un realizēšanu.  
Studiju priekšmetā apskatītās tēmas: projekta 
jēdziens, projektu vadības būtība un projekta dzīves 
cikla raksturojums. Projekta idejas identificēšana- 
situācijas izpēte, projekta pamatojuma sagatavošana. 
Projekta izstrādes organizēšana. Nosacījumi projekta 
saturam, horizontālās prioritātes, ilgtspējība, 
multiplikatīvais efekts. Projekta aktivitāšu plānošana, 
alternatīvu iespējas. Projekta riski. Risku vadība. 
Projekta kvalitātes plānošana. Projekta izstrādes 
pamatprincipi un galvenie veicamie uzdevumi - 
projekta organizācija, projekta gaita, iekšējās 
kontrole. Projekta izmaksu aprēķināšana. Budžeta 
sastādīšana. Aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo 
materiālo resursu un cilvēkresursu plānošana. 
Resursu vadība. Sagatavotā projekta iesnieguma 
prezentācija.  
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

Menedžments, ekonomika, grāmatvedība, 
uzņēmējdarbība, tiesību pamati 
 

Studiju rezultāti: 
- zināšanas : 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas: 
 

 

Students zinās: 

Definēt projekta plānošanas posmus un aprakstīt to 
ietvaros veicamās darbības; izklāstīt ar projekta 
plānošanu un realizēšanu saistītos teorētiskos 
pieņēmumus; raksturot projektus pēc to pazīmēm un 
klasificēt projektu veidus.  

Students spēs: 
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Mērķtiecīgi saistīt projekta vadību ar sabiedrības 
veselību un veselības aprūpi. Patstāvīgi izvēlēties 
projekta tēmu; identificēt problēmu; veikt 
problēmsituācijas analīzi un argumentēti pamatot 
problēmu; konstruēt problēmai atbilstošu projekta 
uzbūvi; plānot projektā ietvertās aktivitātes; aprēķināt 
projekta izmaksas; uzskaitīt iespējamos riskus 
projekta īstenošanai un aprakstīt to novēršanas 
metodes.  

 
Pārbaudes metode: Izveidots un prezentēts projekta pieteikums, rakstisks 

eksāmens 
 

Literatūra: 
 

Uzulāns J.: Projektu vadība, Rīga, Jumava, 2004.  
Forands I.: Projekta menedžments, Rīga, Latvijas 
izglītības fonds, 2006 
Ilmete, Ž.: Projektu vadīšanas nacionālās 
kompetences vadlīnijas/ Latvijas Nacionālā projektu 
vadīšanas asociācija, Rīga, 2004. 
Kerzner, H.: Project Management. A Systems 
Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 
New York, 1998. 
Meredith, Jack R., Mantel, Samuel J.: Project 
Management. A Mangerial Approach, John Wiley& 
Sons, Inc., 2003.  
Heerkens Gary: Project Management (The Briefcase 
Book Series) McGraw-Hill, 2001 
Kerzner Harold: Project Management: A Systems 
Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 
8th Ed., Wiley, 2003 
Chamoun Yamal: Professional Project Management, 
THE GUIDE, 1st.Edition, Monterrey, McGraw Hill, 
2006 
Lewis James: Fundamentals of Project Management, 
2nd ed., American Management Association, 2002  
Meredith Jack R., Mantel, Samuel J.: Project 
Management : A Managerial Approach, 5th ed., 
Wiley, 2002 
Project Management Institute: A Guide To The 
Project Management Body Of Knowledge, 3rd ed., 
Project Management Institute, 2003 
 

Valoda:  Latviešu  
 



 
Studiju priekšmeta nosaukums: 
 

PSIHOSOCIĀLĀS PROBLĒMAS DARBA 
VIETĀ  

Studiju priekšmeta kods: 
 

- 

Semestris: 
 

3. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs: 
 

stundu pasniedzēja Baiba Purvlīce  

Kredītpunkti (KP): 
 

2 

ECTS kredītpunkti: 
 

3 

Akadēmiskā struktūrvienība:  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010, telefons: 
67338307, e-pasts: SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”. 
 

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis:  
 

Studiju priekšmets mērķis ir ļaut studentiem 
padziļināti izprast psihosociālās problēmas darba 
vietā, to preventīvos aspektus un pētniecības 
metodes. Studenti apgūst spēju formulēt mūsdienīgu 
pieeju, lai risinātu stresa, alkohola un narkotiku, 
HIV/AIDS un smēķēšanas problēmas darba vietā, kā 
arī spēju analizēt psihosociālo problēmu cēloņus un 
sekas individuālā, starppersonu un organizācijas 
līmenī.  
Studiju priekšmetā iekļautās tēmas: psihosociālie 
faktori darba vietā un to ietekme uz cilvēka veselību 
un organizācijas darba produktivitāti; stress darba 
vietā, stresa pazīmes un to ietekme uz strādājošajiem 
un darba kvalitāti; alkohols, narkotikas un smēķēšana 
kā psihosociāla problēma darba vidē; HIV/AIDS 
darba vides apstākļos; vardarbība darba vietā: 
vardarbības cēloņi, izpausmes, sekas un rīcība; 
preventīvie pasākumi dažādu psihosociālo problēmu 
novēršanai; personības, darba vietas un darba 
organizācijas aspektu savstarpējā saistība. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

Psiholoģija, menedžments, sabiedrības veselība, 
darba veselība un arodmedicīna, fizioloģija.  
 

Studiju rezultāti: 
- zināšanas: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Students zinās:  
nosaukt un raksturot aktuālākos psihosociālos 
faktorus darba vietās, to cēloņus, noteikšanas 
metodes un profilakses iespējas; izklāstīt darba 
organizācijas lomu psihosociālo faktoru formēšanā 
un pastāvēšanas procesā; aprakstīt un ilustrēt 
psihosociālo faktoru ietekmi uz cilvēku veselību; 
identificēt psihosociālos faktorus dažādās darba 
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-prasmes un iemaņas:  
 

 

vidēs, izmantojot problēmsituāciju piemērus. 
   
Students spēs:  
Piedāvāt situācijai atbilstošas negatīvo psihosociālo 
faktoru novēršanas iespējas; plānot profilaktiskus 
pasākumus un pamatot to izvēli; analizēt 
psihosociālo situāciju konkrētā darba vidē no 
sabiedrības veselības un sabiedrības veselības 
speciālista teorētiskās un praktiskās perspektīvas. 
 

Pārbaudes metode: Izstrādāts un prezentēts pētnieciskais darbs, rakstisks 
eksāmens  
 

Literatūra: 
 

Mācību kurss ir balstīts uz ILO SafeWork apmācības 
materiāliem; V.D.Martino, D.Gold,  A.Schaap. 
Arnold J., Cooper C., Robertson J., Work Psychology / 3 
rd ed. – FT Prentice Hall, 1998. 
Bell, Fisher, Baum, Green Environmental Psychology. – 
USA, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 
1990. 
Campbell J., et.al Preventive Stress Management in 
Organizations. – American Psychology Association, 1997. 
Cooper C., Sutherland V., Strategic Stress Management: 
An Organizational Approach. Palgrave, 2000. 
Goldstein E., Bruce Psychology. – California, Brooks / 
Cole Publishing Company, 1994. 
Kaplan M. Robert, Sallis F., James J.R., Pattersons R. 
Thomas, Health and Human Behavior. – USA, “McGraw 
– Hill, Inc.”, 1993. 
Psychology: Principles and Applications. –2nd.ed. – New 
Jeresy, “Prentice Hall”, 1987.   
 

Valoda:  Latviešu  
 



 
Studiju priekšmeta nosaukums: 
 

REĢISTRU IZMANTOŠANA PĒTNIECĪBĀ 

Studiju priekšmeta kods: - 

Semestris: 
 

3. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs: 

docente Ieva Strēle  

Kredītpunkti (KP): 
 

2 

ECTS kredītpunkti: 3 

Akadēmiskā struktūrvienība:  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010, telefons: 
67338307, e-pasts: SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”.  
 

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis:  

Priekšmets sniedz informāciju par iespējām izmantot 
ar veselību saistīto reģistru datus epidemioloģiskos 
pētījumos. Uzmanība tiek pievērsta ētikas 
jautājumiem, kas attiecas uz reģistru pastāvēšanu un 
reģistru datu izmantošanu pētniecībā. Tiek uzsvērtas 
reģistru datu īpatnības saistībā ar reģistra 
pastāvēšanas mērķi: datu pilnīgums, pareizība, 
precizitāte. Nodarbībās studenti tiek iepazīstināti ar 
Latvijā esošajiem reģistriem un reģistru datu analīzes 
praktiskajiem aspektiem. Priekšmeta mērķis ir 
sagatavot studentus pētnieciskajam darbam ar 
reģistru datiem. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: Sabiedrības veselība, matemātiskā statistika, 
epidemioloģija 
 

Studiju rezultāti: 
- zināšanas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas: 

 

 
Students zinās: 

1) nosaukt, kādi ar veselības jautājumiem saistīti 
reģistri darbojas Latvijā un kāds ir šo reģistru 
darbības likumīgais pamats; 

2) izteikties par ētikas jautājumiem, kas saistās 
ar reģistru datu izmantošanu pētniecībā; 

3) izskaidrot reģistru izmantošanas pētniecībā 
priekšrocības un trūkumus. 

Students spēs:  

1) plānot uz reģistru datiem balstītus pētījumus; 
2) kritiski novērtēt reģistru pilnību un datu 

kvalitāti saistībā ar to piemērotību 
pētniecībai; 
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3) aprēķināt epidemioloģijas pamatrādītājus pēc 
reģistru datiem; 

4) izveidot reģistra iespējām atbilstošu 
epidemioloģiskā pētījuma dizainu; 

5) uzrakstīt pētījuma iecerei atbilstošu datu 
pieprasījumu; 

6) lasīt un kritiski analizēt uz reģistru datiem 
balstītu pētījumu publikācijas 

Pārbaudes metode: Patstāvīgie darbi studentu grupām un individuāli. 
Gala pārbaudījums – uz reģistra datiem balstīta 
pētījuma pieteikuma prezentācija. 
 

Literatūra:  
 

Wallgren A, Wallgren B. Register-Based Statistics. 
Administrative Data for Statistical Purposes. – John 
Wiley & Sons, Ltd, 2007. – Pp.247. 
Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. Modern 
Epidemiology. – 3rd ed. – Lippincott Williams & 
Wilkins, 2008. – Chapter 23: Olsen J. Using 
Secondary Data – Pp.481-491. 
Pētījumu publikācijas. 
 

Valoda:  Latviešu  
 



 
Studiju priekšmeta nosaukums:  
 

STATISTIKA I 

Studiju priekšmeta kods:  
 

- 

Semestris: 
 

2. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs:  
 

profesors Uldis Teibe   

Kredītpunkti (KP):  
 

2 

ECTS kredītpunkti: 
 

3 

Akadēmiskā struktūrvienība:  Fizikas katedra, Dzirciema iela 16, B korpuss 2.st., Rīga, 
LV-1007, telefons: 67409172, e-pasts: fizika@rsu.lv  
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra studiju 
programmā „Sabiedrības veselība”.  

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis:  
 

Mērķis – nodrošināt studentiem iespēju apgūt zināšanas 
un iemaņas matemātiskajās datu apstrādes metodēs.   
 
Studiju priekšmeta apguves laikā studenti apgūst, kā  
pielietot biomedicīniskajā un sabiedrības veselības 
pētniecībā un praksē izmantojamo mainīgo mērīšanas un 
rezultātu apstrādes pamatalgoritmu; kā izvēlēties situācijas 
analīzei piemērotākās aprakstošās un analītiskās 
statistikas metodes, komentēt iegūtos rezultātus. 
Nostiprinās prasmes rezultātu zinātniskajā atspoguļošanā 
un to interpretācijā. 
 
Studiju priekšmeta tēmas:  

• Sabiedrības veselības praksē biežāk izmantojamās 
matemātiskās datu ievades un apstrādes 
programmas: SPSS, Excel, STATISTICA, 
EpiInfo. 

• Statistiskā kopas noteikšana, datu ieguve, 
ievadīšana, tīrīšana. Kopas parametru ietekme uz 
statistisko ticamību. 

• Aprakstošā statistika: Datu veidi un to mērījumu 
skalas. Biežumu sadalījumi. Centrālās tendences 
rādītāji. Variācijas rādītāji. Asimetrijas un ekscesa 
rādītāji. Ticamības intervāls, korelācijas dažāds 
pielietojums. T-tests, rezultātu interpretācija.   

• Grupēti dati. Tabulu veidošana un grafiskās 
attēlošanas izvēle. 
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• Varbūtības jēdziens, teorētiskie sadalījumi. 
• Statistiskās hipotēzes, to veidi.  
• Parametriskās hipotēžu pierādīšanas metodes (t-

Stjūdenta kritēriji, dispersiju analīze, Pirsona 
korelācijas koeficients).  

• Neparametriskās hipotēžu pierādīšanas metodes 
(Manna-Vitneja, Vilkoksona, Kruskola-Valisa, 
fī, hī kvadrāta, kontingences, asociācijas u.c. 
kritēriji un koeficienti, Spirmena korelācijas 
koeficients. 

• Regresiju un kovariāciju analīze. Testa iekšējās 
saskaņotības novērtēšana kritēriji (Kronbaha alfa, 
Split-halfa, Gutmana kritēriji)  Faktoru analīze. 
Puasona sadalījums, tā īpašības. 

• Kategorizētu datu analīze.  
• Svērtā regresija un logistiskais modelis. 

Logistiskā modeļa novērtējums. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

Informātika, matemātika  

Studiju rezultāti: 
 
- zināšanas:  
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas: 
 

 

 
 

Students zinās: uzskaitīt biežāk izmantotās matemātiskās 
datu ievades un apstrādes programmas; atšķirt 
parametriskās un neparametriskās metodes un izklāstīt to 
dažādo pielietojumu; definēt varbūtības teorijas 
pamatprincipus.  
 
Students spēs: izmantot datu ievades un apstrādes 
programmas SPSS, Excel; pielietot korelāciju un lineārās 
regresijas analīzi; formulēt 0 hipotēzi.  

Pārbaudes metode: Pārbaudes darbi studiju priekšmeta apguves laikā. 
Patstāvīgie darbi. Rakstisks eksāmens pēc studiju 
priekšmeta apguves.  
 

 
Literatūra:  
 

Altman D. G. Practical Statistics for Medical 
Research. - London: Chapman & Hall, 1991, pp.612. 
Borovikovs V.P. un Borovikovs I.P. STATISTIKA. - 
Maskava: - Fidin, 1997., 608 lpp. (krievu valodā). 
Krastiņš 0. Statistika un ekonometrija. - R.: LRCSP, 
1998. 436 Ipp. 
Liepa I. Biometrija. - R.: Zvaigzne, 1974. 336 Ipp. 
Munro B.H. Statistical Methods in Health Care 
Research. – Philadelphia, Lippincott, 1997, pp. 444. 

Nāgelis J. Microsoft Access … no A līdz Z. - R.: 



Datorzinību centrs, 2000., 181 lpp. 
Polgar S., Thomas S.A. Introduction to Research in 
The Health Sciences. -Melnboume: Churchill 
Livingstone, 1991, pp. 310. 
Sprieslis J., Teibe U. un Kalniņš I. Matemātika 
medicīnas studentiem. 2. daļa. Rīga: AML, 1997, 44 
lpp. 
Teibe U., Berķis U. Varbūtību teorijas un 
matemātiskās statistikas elementi medicīnas 
studentiem. – R.: AML/RSU, 2001., 87 lpp. 

Goša Z. Statistika. R.: Izglītības soļi 2003 - 334 lpp. 

Douglas G. Altman. Statistics with confidence, 
second edition. BMJ, 2000,p. 240 
Rosner B. Fundamentals of biostatistics, 5 - th 
edition. Duxbury Thomson Learning - 2000 - p.  792 
David C. Howell. Fundamental statistics for the 
behavioral sciences, third edition. Belmont, Duxbury 
press 1995 - p. 457 
Pagano M., Gauvreau K. Principles of Biostatistics. 
Duxbury Thomson Learning - 2000 - p. 525 
Lasmanis A., Kangro I. (2004) Faktoru analīze. - 
Rīga:Izglītības soļi - 79 lpp. 

 
Valoda:  Latviešu  



 
Studiju priekšmeta nosaukums  
 

VESELĪBAS APRŪPES POLITIKA UN 
EKONOMIKA 

Studiju priekšmeta kods  - 

Semestris  
 

2.semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs  

Profesors Ģirts Briģis 

Kredītpunkti (KP)  
 

2 

ECTS kredītpunkti   3 

Akadēmiskā struktūrvienība  Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV 1010, 67338307, 
SVEK@rsu.lv   
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā  
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”  

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis   

Studiju priekšmets iepazīstina ar veselības politikas 
pamatvērtībām, veselības aprūpes organizācijas un 
vadības principiem, veselības aprūpes sistēmām 
pasaulē un Latvijā. Jautājumi tiek aplūkoti vispārējās 
un veselības aprūpes ekonomisko likumsakarību 
kontekstā. Studiju priekšmeta apguves laikā studenti 
iegūst zināšanas veselības ekonomikas novērtēšanas 
metodēs. Studiju priekšmeta mērķis ir dot studentiem 
zināšanas veselības ekonomikā, to papildinot ar 
veselības aprūpes organizācijas teorijas un prakses 
jautājumiem. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas Tirgus ekonomikas pamati 
 

Studiju rezultāti:      
- zināšanas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas  
 

 
- Students zinās un izpratīs (intelektuālā 
kompetence): 
Starptautiski akceptētās pamatvērtības, uz kurām 
balstās veselības politika; galvenos starptautiskos un 
Latvijas veselības politikas dokumentus. 
Veselības aprūpes finansēšanas sistēmas pasaulē, 
Latvijas sistēmas raksturojumu atbilstoši starptautiskai 
klasifikācijai. 
Latvijas veselības aprūpes organizatorisko struktūru. 
Latvijas veselības aprūpes normatīvos aktus. 
Veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu struktūru un 
vajadzībām, Latvijas pakalpojumu iepirkumu 
principus. 
Veselības izmaksu ekonomiskās analīzes metodes. 
 
- Student pratīs (praktiskā kompetence): 

 
Novērtēt Latvijas veselības finansēšanas sistēmu. 
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Orientēties Latvijas valsts veselības aprūpes 
organizatoriskajā struktūrā un tās vadībā. 
Kritiski vērtēt un lietot veselības pakalpojumu izmaksu 
ekonomiskās analīzes literatūras datus, tos lietot sava 
darba vadībā un plānošanā. 

 
Pārbaudes metode Mutiska zināšanu un izpratnes kontrole nodarbību 

laikā. Rakstisks eksāmens.   
 

Literatūra  
 

“Pārskats par veselības aprūpes sistēmu. Latvija”. 
Eropean Observatory on HCS, LR Veselības 
ministrija, MPIC,  2008. 
“The European Health Report 2002” Who Europe, 
2002. 
“Veselība 21”, PVO Eiropa, 1999 
Interneta resursi 
S.Folland, A.Goodman, M.Stano „The Economics of 
Health and Health Care” „Pearson Prentice Hall”, 
2004 
 

Valoda  Latviešu  
 



 
Studiju priekšmeta nosaukums: 
 

VESELĪBAS PEDAGOĢIJA 

Studiju priekšmeta kods: 
 

- 

Semestris: 
 

1. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs: 
 

stundu pasniedzēja, profesore Inta Māra Rubana  

Kredītpunkti (KP): 
 

2 

ECTS kredītpunkti: 
 

3 

Akadēmiskā struktūrvienība: Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, 
Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010, telefons: 
67338307, e-pasts: SVEK@rsu.lv 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā: 
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”.  

Studiju priekšmeta apraksts un 
mērķis: 
 

Studiju priekšmets paredzēts, lai nodrošinātu topošo 
sabiedrības veselības maģistrantu gatavību iesaistīties 
veselības izglītības programmu sagatavošanā, 
īstenošanā un vērtēšanā.  
Studiju priekšmeta mērķis – veselības pedagoģijas 
apguve veselības izglītības īstenošanai dažādām 
mērķgrupām. 
Studiju priekšmeta uzdevumi: 
Nodrošināt studentiem iespēju: 

• iepazīties ar veselības izglītības teorētiskajiem 
modeļiem; 

• iepazīties ar skolas un pieaugušo pedagoģijas 
teorētiskajiem pamatiem;  

• apgūt veselības izglītības mērķu sasniegšanai 
izmantojamas mācību metodes un paņēmienus; 

• apgūt prasmes sastādīt un kritiski vērtēt 
veselības izglītības programmas. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: 
 

Sabiedrības veselība, veselības veicināšana, 
pedagoģija 
 

Studiju rezultāti: 
- zināšanas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas: 

 
Students zinās un izpratīs:  

• veselības izglītības teorētiskos modeļus; 
problēmbalstītu pieeju veselības izglītībā;  

• skolas pedagoģijas un pieaugušo pedagoģijas 
pamatus; mācību metodes un paņēmienus;  

• mācību metodes dzīves prasmju 
pilnveidošanai; mācību metožu atlases 
kritērijus;  

• izglītības programmu veidošanas principus. 
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Students varēs/mācēs:  
• identificēt noteiktas mērķgrupas vajadzības;  
• izveidot izglītības programmu;  
• izvēlēties piemērotas mācību metodes;  
• pamatot programmas saturu un metodiku;  
• patstāvīgi vadīt izglītības pasākumus;  
• izvērtēt programmas īstenošanas rezultātus.  

 
Pārbaudes metode: Veselības izglītības programma noteiktai mērķgrupai. 

Auditorijā prezentēta vienas nodarbības norise. 
Rakstisks eksāmens.  
 

Literatūra: 
 

1. Albrehta Dz. Didaktika. Rīga: Raka, 2001. 
168.lpp. 

2. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā 
psiholoģija. 6.,7.,9.,10. nod. Zvaigzne 
ABC, 1999. 662. lpp. 

3. D. Prets. Izglītības programmu pilnveide. 
Zvaigzne ABC. Rīga, 1994. 383.lpp. 

4. Rubana I.M. Mācīties darot. Rīga. Raka, 
2004. 240.lpp. 

5. Žogla Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: 
Raka, 2001. 275.lpp.  

6. Glanz K., Lewis M.F., Rimer B.K. Health 
Behaviour and Health Education. Theory 
and Practice. Jossey – Bass Publishers, 
1990. 460 p. 

7. Naidoo J., Will J. Health Promotion. 
Foundationa for Practice. Bailiere Tindall, 
1998. 303 p.  

 
Valoda:  Latviešu  

 



 
Studiju priekšmeta nosaukums  
 

VIDE, ARODVESELĪBA UN DARBA 
MEDICĪNA 

Studiju priekšmeta kods  - 

Semestris  
 

3.semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs  

profesore Maija Eglīte  

Kredītpunkti (KP)  
 

2 

ECTS kredītpunkti   3 

Akadēmiskā struktūrvienība  Aroda un vides medicīnas katedra, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV 1007, 67409139 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā  
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”. 
 

Studiju priekšmeta apraksts un mērķis Mērķi: sniegt maģistriem jaunākos atzinumus par 
darba vides riska faktoru novērtēšanas principiem, 
jaunāko likumdošanā arodveselībā, darba drošībā un 
darba medicīnā, kā arī arodveselības dienesta 
organizācijā; dot ieskatu par darba toksikoloģijas un 
ekotoksikoloģijas svarīgākajiem jautājumiem. 
Studiju priekšmeta laikā maģistri apgūs 
nepieciešamās zināšanas darba vides fizikālo, 
ergonomisko, ķīmisko, bioloģisko un 
psihoemocionālo riska faktoru novērtēšanā, kā arī 
nepieciešamās prasmes šo zināšanu pielietošanā 
strādājošo veselības saglabāšanā un arodslimību, ar 
darbu saistītu slimību un nelaimes gadījumu 
novēršanā, ievērojot darba aizsardzību.  
Tēmas: Vides ietekme uz cilvēka organismu un tās 
izraisītās pārmaiņas. Aktualitātes arodveselībā un 
arodmedicīnā. Jaunākais aroda veselības 
likumdošanā un veselības riska novērtēšanā. 
Veselības aprūpes darbinieku aptaujas rezultāti par 
balsta un kustību aparāta slimībām. Ķīmisko vielu 
riska cilvēkam izvērtēšanas principi. Jaunā ķīmisko 
vielu drošas lietošanas sistēma. Toksikoloģisko 
metožu pielietojums darba vietās riska faktoru 
novērtēšanā. Mikroklimatiskā komforta novērtējums 
(teorija ar praktisko darbu). „Ierobežo troksni” darba 
vietās. Biežākie darba vides riska faktori jauniešu 
darbā. Biežākās profesijas, kurās var nodarbināt 
jauniešus, to riska faktori. Prasības organizējot 
darbus, kurus veic jaunieši. Noturīgie organiskie 
savienojumi vidē un to ietekme uz veselību. Pētījums 
par krūts piena piesārņojumu ar noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem. Ergonomisko riska 
faktoru novērtējums darba vietās. Medicīnas 
darbinieku ergonomiskie riska faktori: skeleta-



muskuļu sistēmas slimību profilakse. Jauniešu 
veselības stāvokļa īpatnības un to saistība ar darba 
vides riska faktoru ietekmi. 
   

Nepieciešamās priekšzināšanas Jāzina teorētiskos un praktiskos pamatprincipus 
ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā. 
 

Studiju rezultāti:      
- zināšanas  
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas  
 

 

 
Studiju priekšmeta apguves rezultātā zinās identificēt 
darba vides riska faktorus; aprakstīt vides un darba 
vides faktoru ietekmi uz cilvēka organismu; klasificēt 
metodes to iedarbības novērtēšanai; uzskaitīt 
normatīvos aktus par aroda veselību.  
  
Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti spēs 
izvēlēties un pielietot dažādas metodes darba vides 
riska faktoru novērtēšanai; spēs orientēties dažādu 
arodveselības jautājumu risināšanā un spēs izstrādāt 
darbību plānu konkrētu arodveselības problēmu 
gadījumiem; ieteikt preventīvos pasākumus; piemērot 
normatīvos aktus konkrētas problēmas risināšanai. 
 

Pārbaudes metode Patstāvīgie darbi nodarbību laikā, rakstisks eksāmens 
 

Literatūra  
 

1. Eglīte M. Darba medicīna. -  Rīga, 2000. – 671. 
2. Eglīte M., Matisāne L., Vanadzins I. u.c. Darba apstākļi un 

riski Latvijā.// Riga: Inspecta, 2007. – 146 lpp.   
3. Eglīte M., Aulika B., Avota M., Baķe M.Ā., Dundurs J., 

Jēkabsone I., Sprūdža D.,  Vanadziņš I. Vides veselība // 
Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008.- 696  lpp. 

4. Ilise L. Feitshands, Bringing health to work – New York 
City, 1997, - p.156 

5. Information notices on occupational diseases: a guide to 
diagnosis (angl.). Autori – ES eksperti, to skaitā M.Eglīte // 
Luxembourg,  European Communities, 2009. – 276 lpp.   

6. John R. Mulhausen, Joseph Damiano, Strategy for 
Assessing and Managing Occupational Exposures – 
American Industrial hygiene Association, 1998.– p. 350  

7. Kaļķis V, Kristiņš I, Roja Ž., Darba vides risku novērtēšana 
//  Rīga, 2003. – 101 lpp. 

8. Kaļķis V, Roja Ž. (redaktori). Darba vides riska faktori un 
strādājošo veselības aizsardzība. //  Rīga: Elpa, 2001. – 500. 

9. Wallace A. Hayes, Principles and Methods of Toxicology // 
Taylor & Francis, 2001, - p. 1887 
 

Valoda  Latviešu  
 



 
Studiju priekšmeta nosaukums  
 

VIDES KVALITĀTES MODELĒŠANA  

Studiju priekšmeta kods  - 

Semestris  
 

3. semestris 

Studiju priekšmeta programmas 
vadītājs  

profesore Maija Eglīte   

Kredītpunkti (KP)  
 

2 

ECTS kredītpunkti   3 

Akadēmiskā struktūrvienība  Aroda un vides medicīnas katedra, Dzirciema iela 16, 
Rīga, LV 1007, 67409139 
 

Studiju priekšmeta statuss studiju 
programmā  
 

izvēles studiju priekšmets akadēmiskajā maģistra 
studiju programmā „Sabiedrības veselība”. 
 

Studiju priekšmeta apraksts un mērķis Mērķi: sniegt studentiem jaunākos atzinumus par 
vides kvalitātes rādītājiem un to novērtēšanas 
principiem, jaunāko likumdošanā vides kvalitātes 
nodrošināšanas jomā; dot praktiskās iemaņas vides 
kvalitātes datormodelēšanā. 
 
Studiju priekšmeta laikā studenti tiks iepazīstināti 
ar vides piesārņojuma modelēšanas mērķiem un 
uzdevumiem, modelēšanas principiem un 
tehniskajām iespējām. Studenti gūs praktisku 
pieredzi, veicot trokšņa mērījumus vidē un veidojot 
datormodeļus gaisa un trokšņa piesārņojuma 
izkliedei.  
 
Tēmas: Vides piesārņojuma modelēšanas metodes 
un principi. LR Vides likumdošana. Tipiski 
antropogēnās darbības radītie piesārņojuma avoti un 
piesārņotājvielas. Gaisa piesārņojuma izkliedes 
modelēšanas datorprogrammas ADMS 4.1 iespējas. 
Izkliedes aprēķinu vizualizācija ar datorprogrammas 
Arc View palīdzību. Trokšņa izplatības modelēšanas 
datorprogrammas IMMI iespējas. Trokšņa mērījumu 
metodes un pielietojamie mērinstrumenti. Trokšņa 
mērīšanas praktiskie darbi. Trokšņa kartēšana. 
Tipiski virsūdeņu piesārņojuma avoti un 
piesārņotājvielas. Hidroloģiskās analīzes 
datorprogrammas MIKE iespējas. 
   

Nepieciešamās priekšzināšanas Praktiskie un teorētiskie pamatprincipi ķīmijā, 
bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā, 
arodveselībā un darba medicīnā.  
 

Studiju rezultāti:      
- zināšanas  

 
Students zinās: atrast un paskaidrot LR Vides 



 
 
 
 
 
 
-prasmes un iemaņas  
 

 

likumdošanā noteiktās normatīvu prasības; uzskaitīt 
un aprakstīt vides piesārņojuma modelēšanas 
metodes un principus; paskaidrot datormodeļu 
praktisku pielietošanu, izteikties par to nozīmi 
sabiedrības veselības nodrošināšanā. 
 
Students spēs: veikt trokšņa mērījumus vidē, un 
apstrādāt iegūtos datus ar datorprogrammu veicot 
modelēšanu;  izvērtēt un interpretēt iegūtos datus un 
to atbilstību LR normatīvo tiesību aktu prasībām; 
identificēt piesārņojuma avotus, noteikt galvenos 
piesārņotājkomponentus, analizēt un prognozēt to 
ietekmi uz vidi.  Studenti ar datormodeļu palīdzību 
spēs noskaidrot un plānot kā piesārņotājvielu apjoms, 
fizikālie komponenti ietekmē to izkliedi un 
koncentrāciju. Studenti spēs analizēt esošo vides 
kvalitātes stāvokli, prognozēt konkrētas 
saimnieciskās darbības ietekmi uz vides kvalitāti, 
izvēlēties piemērotus pasākumus un risinājumus 
vides kvalitātes uzlabošanai.  
 

Pārbaudes metode Patstāvīgie darbi nodarbību laikā. Rakstisks 
eksāmens.  
 

Literatūra  
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B.A.Plog, J.Niland, P.J.Quinlan. Fundamentals of 
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H.Martin. Grundlagen der menscengerechten 
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J.Timbrell. Introduction to Toxicology.- #rd ed.- 
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Global strategy on occupational health for all. 
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Valoda  Latviešu  



 

12. pielikums 

Par augstākās izglītības iegūšanu izsniedzamā diploma paraugs un par augstākās izglītības 
iegūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs latviešu valodā (aizpildīts)  
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LATVIJAS REPUBLIKA

DTPLOMS



RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE 

DIPLOMA PIELIKUMS 
 
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes 
un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu 
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 
sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.  
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, 
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un 
līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā 
informāciju nesniedz, norāda iemeslu.    
 

 
Diploma sērija MD E Nr. XXXX  

1.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1.Uzvārds (-i): KALNIŅA  

1.2.Vārds (-i): ILZE 

1.3.Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): XX.XX.XXXX. 

1.4.Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: Personas kods: XXXXXX-XXXXX 

2.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

2.1.Kvalifikācijas nosaukums: Veselības zinātņu maģistra grāds 
veselības aprūpē  

2.2.Galvenā (-s) studiju joma (-s) kvalifikācijas 
iegūšanai: 

Sabiedrības veselība 

2.3.Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un 
statuss: 

Rīgas Stradiņa universitāte, valsts 
akreditēta (13.12.2001.), valsts dibināta 
universitāte

2.4.Studijas administrējošās iestādes nosaukums un 
statuss: 

Tā pati, kas punktā 2.3. 

2.5.Studiju valoda un eksaminācijas valoda (-s): Latviešu 

3.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 

3.1.Kvalifikācijas līmenis: Otrais akadēmiskais grāds  

3.2.Oficiālais programmas ilgums, programmas 

apguves sākuma un beigu datums:   

2 gadi (4 semestri), 80 Latvijas 
kredītpunkti / 120 ECTS kredītpunkti, 
01.09.2008. – 30.06.2010. 

3.3.Uzņemšanas prasības: Bakalaura grāds veselības aprūpē vai 
profesionālā augstākā izglītība ar 
tiesībām studēt maģistrantūrā 

4.ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1.Studiju veids: Pilna laika studijas 
 
 



 
4.2.Programmas prasības (mērķi un plānotie studiju rezultāti): Studiju programmas mērķis ir 
sagatavot speciālistus zinātniski pētnieciskajam darbam sabiedrības veselībā.  

Studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā absolvents spēj parādīt padziļinātas un 
paplašinātas zināšanas un izpratni par sabiedrības veselībā risināmo jautājumu daudzfaktoru 
izcelsmi un multisektorālo risinājumu veidu, kas ir nozares pētniecības un profesionālās darbības 
pamatkodols. Ir apguvis sabiedrības veselībā izmantotās teorijas un izprot to pielietojumu 
pētniecībā un praksē. Spēj identificēt un pamatot aktuālas sabiedrības veselības problēmas, 
izvēlēties atbilstošas pētnieciskas pieejas, iegūt un analizēt datus. Spēj modelēt sabiedrības 
veselības notikumu un stāvokļu cēloņsakarības, pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus un 
izprast to nepieciešamību, noteikt rīcības mērķus, aizstāvēt savu viedokli, kā arī strādāt grupā 
kolektīva risinājuma izstrādāšanā. Spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot metodoloģiju kompleksu 
sabiedrības veselības problēmu risināšanā, ieskaitot priekšlikumu formulēšanu likumdošanai, 
strukturālām un organizatoriska rakstura izmaiņām, motivēt organizāciju un uzņēmumu 
darbiniekus, iesaistīties debatēs, argumentēt par vai pret un neatkarīgi prezentēt savu viedokli, 
ievērojot un skaidrojot profesionālās darbības ētiskos aspektus. Spēj apgūt jaunas zināšanas un 
sekot līdzi sabiedrības veselības nozares attīstībai pēc studiju beigām un radoši tās pielietot 
pētniecībā un praksē. Spēj darboties lokālos un starptautiskos zinātniskos projektos sabiedrības 
veselības jomā, kā arī vadīt zinātniskus projektus.  

Maģistra darba ietvaros (20 Latvijas kredītpunktu / 30 ECTS apjomā) demonstrē spēju 
formulēt un analizēt sabiedrības veselībā aktuālas problēmas, izvēlēties piemērotāko veidu 
problēmas risināšanai nepieciešamo datu ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, 
sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus akadēmiskā teksta formā. 

4.3.Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:  

Nr. 
Studiju priekšmeti 

Latvijas 
kredītpunkti 

ECTS 
kredītpunkti 

Novērtējums 

  
Obligātie studiju priekšmeti (A daļa) 

    

      
1.  Epidemioloģija II 8  12  viduvēji (5) 
2.  Kvalitatīvās pētniecības metodes  6  9  teicami (9) 
3.  Pētniecības metodoloģija 8  12  ļoti labi (8) 
4.  Sabiedrības veselības teorija 6  9  ļoti labi (8) 
5.  Statistika II   8  12  ļoti labi (8) 
6.  Veselības aprūpes menedžments 4  6  teicami (9) 
7.  Veselības veicināšanas politika un prakse 4  6  ļoti labi (8) 
  

Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B daļa) 
  

    
8.  Ārkārtējo epidemioloģisko situāciju 

pārvaldīšana 
2  3  teicami (9) 

9.  Epidemioloģija I 2 3  labi (7) 
10.  Komunikācija un sabiedriskās attiecības 2  3  labi (7) 
11.  Medicīnas tiesības 2  3  ļoti labi (8) 
12.  Profesionālā ētika 2  3  labi (7) 
13.  Reģistru izmantošana pētniecībā 2  3  teicami (9) 
14.  Statistika I 2 3  ļoti labi (8) 
15.  Vide, arodveselība un darba medicīna 2 3  teicami (9) 

     
 

 

 

    



Maģistra darbs 
 

1. Latvijas iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības 
paradumu maiņa un to ietekmējošie faktori  

20  30  teicami (9) 
   

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 8,075   

 4.4.Atzīmju sistēma (skat. 8. sadaļu) un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs 
programmas studentu vidū 

10 (izcili) 0%
9 (teicami) 21,1%
8 (ļoti labi) 32,4%

7 (labi) 25,4%
6 (gandrīz labi) 12,7%

5 (viduvēji) 2,1%
4 (gandrīz viduvēji) 6,3%

3-1 (negatīvs vērtējums) 0%
 

4.5.Kvalifikācijas klase: 

 

Nav, (skat. 6.1. punktu) 

5.ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

5.1.Turpmākās studiju iespējas: Dod tiesības studēt doktorantūrā   

5.2.Profesionālais statuss: Nav paredzēts piešķirt  

6.PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1.Sīkāka informācija:   Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai 
kopā ar diplomu sērija MD E Nr. XXXX 

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskā maģistra studiju 
programma “Sabiedrības veselība” ir akreditēta uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadiem līdz 
31.12.2010.  

Papildinājums punktam 4.3. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā 
av=sum(a*f)/sum((f), kur av – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru 
programmas studiju priekšmetu, f – šī studija priekšmeta apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. – kvalifikācijas īpašnieks ir izpildījis visas studiju programmas 
prasības.  

6.2.Papildinformācijas avoti:  

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV - 1007, Latvija.  
Telefons: +371 67409129; fakss: +371 67471815; e-pasts: SVF@rsu.lv; www.rsu.lv  
 
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), Vaļņu iela 2, Rīga, LV - 1050, Latvija.  
Telefons: +371 67225155; fakss: +371 67221006; e-pasts: diplomi@aic.lv 

mailto:SVF@rsu.lv
http://www.rsu.lv/
mailto:diplomi@aic.lv


 
 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 
 
 
      7.1.Datums: 2010. gada 17. jūnijā   
       
 
     7.2.Paraksts un tā atšifrējums:      Jānis Gardovskis 
 
 
     7.3.Pielikuma apstiprinātāja amats:      RSU rektors, profesors 
 
 
     7.4.Zīmogs vai spiedogs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 
(skat. nākamās divas lappuses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 
 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu 
programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem 
augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas 
un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti 
jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko 
augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan 
akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 
 
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot 
patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms 
ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem 
obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās 
izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura 
darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. 
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz 
astoņi semestri. 
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms 
ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 
KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas 
obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares 
izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 
ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu 
aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas 
saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, 
nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavojot 
absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir 
vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP 
(54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi 
nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā 
noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem – 
doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās 
studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 
 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi programmu 
veidi. 

•   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās 
pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības programmās.  

•   Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā 
līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura 
grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos 
jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts 



pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu 
programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.  
 
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – doktors. 
Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi 
nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski 
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā 
zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros 
augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas 
padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

 
Apguves 
līmenis 

Atzīme Skaidrojums Aptuvenā 
ECTS atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 
9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 
7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 
5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3-1 negatīvs vērtējums  (unsatisfactory) Fail 
 
 
Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt 
valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju 
programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas 
akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības 
padome. 
  
Papildinformācija: 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.gov.lv  
                                          http://www.aic.lv  
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv  
  
Piezīme.1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses 
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
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http://www.aiknc.lv/
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	CURRICULUM VITAE
	Stažēšanās Dānijas Nacionālajā Sociālā darba skolā (Orhusa, Dānija);
	Personīgie dati 
	Vārds, uzvārds   Rinalds Muciņš
	Darba pieredze
	Papildus izglītība, kursi
	Citas prasmes




	Sabiedriskā darbība:  
	Seminārs. Boloņas process gadu pirms pirmās fāzes noslēguma. „Eiropā un Latvijā 1999. -2009. gada posmā sasniegtais un tālākās perspektīvas" (Latvija, Rīga).
	Boloņas procesa seminārs par Latvijas nacionālo ziņojumu par 2007.-2008. gada posmu, starptautiskie vērtēšanas kritēriji un tālāk darāmais. (Latvija, Rīga).
	Piedalīšanās Veselības ministrijas un Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) organizētajā konferencē „Latvijas iedzīvotāju uzturs un veselība” (Latvija, Rīga).
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	Vārds, uzvārds Ivars Vanadziņš 
	Dzimšanas datums 1974. gada 20. maijs
	Dzīvesvieta Pieneņu iela 3, Piņķi
	Sakari 76409139; mob. 29534641
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	Aroda medicīna
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	Work Environment and Cardiovascular diseases (starptautisks seminārs, angļu valodā)




	• nepabeigta juridiskā izglītība (Latvijas Universitātes Juridiskā Fakultāte), zināšanas par normatīvo aktu un standartu izstrādāšanu darba aizsardzības jomā, prasme šo dokumentu pielietošanā; 
	 B kategorijas autovadītāja tiesības kopš 1994. gada; 
	Valoda

	 PVO pētījums “ Veselības ieražas skolas vecuma bērniem Latvijā” ( HBSC) 1993./ 1994. m.g.,1997./1998.; 2001./2002. un 2004./ 2005.  mācību gados, vadītāja I.Pudule;
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