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 APSTIPRINĀTS  

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas  

padomes sēdē 24.11.2016.;prot.Nr.06/24.11.2016. 

 

 

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašnovērtējums 2015./2016.studiju gadam 

 

I Studiju virziena raksturojums 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, 

kopīgie mērķi un to saistība ar RSU SKMK kopējo stratēģiju 

 

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (turpmāk – RSU SKMK) īsteno mūsdienīgas 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā. 

Studiju virziena “Veselības aprūpe” mērķis ir nodrošināt studentiem 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

iegūšanu studiju programmās “Ārstniecība”, “Ārstnieciskā masāža” un “Māszinības”, sniegt zinātnisku pamatu 

profesionālajai darbībai, attīstot spējas patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus, analītiskās spējas aprūpē 

(Māszinības), slimību diagnostikā un nepieciešamās palīdzības sniegšanā (Ārstniecība), veicināt pacientu 

veselības un funkcionālā stāvokļa uzlabošanos (Ārstnieciskā masāža), sekmēt profesionālo izaugsmi un radīt 

motivāciju izglītības turpināšanai. 

 

Vispārīgie mērķi: 
1.  Nodrošināt 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu Māszinībās, Ārstniecībā un Ārstnieciskā 

masāžā; 

2.  Sagatavot profesionālas Māsas, Ārsta palīgus un Masierus, kuri spēj apmierināt sabiedrības veselības 

aprūpes vajadzības; 

3. Veicināt profesionālo izaugsmi un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību. 

 

Studiju darbība studiju virzienā 2015./2016.studiju gadā tika organizēta saskaņā ar RSU SKMK stratēģiju, RSU 

SKMK Nolikumu, RSU SKMK Darba plānu 2015./2016.studiju gadam un spēkā esošajiem LR normatīvajiem 

aktiem. 

 

RSU SKMK attīstības stratēģijā 2016.–2020.gadam ir formulēta RSU SKMK MISIJA: 

● sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes jomā, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences atbilstu ES prasībām un Sarkanā Krusta pamatprincipiem, kā arī veidotu stabilu pamatu 

mūžizglītībai; 

●  attīstīt pētniecisko darbību. 

 

VĪZIJA - mūsdienīga, prestiža un atpazīstama izglītības institūcija veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā 

Latvijā un Eiropā. 

 

Saites uz RSU SKMK iekšējiem dokumentiem http://www.rcmc.lv/par-mums/dokumenti/ : 

 RSU SKMK Stratēģija 2016.-2020.gadam: http://www.rcmc.lv/wp-content/uploads/2016_2020.pdf 

 SKMK Nolikums: 

http://www.rcmc.lv/uploads/111/SKMK_nolikums_APSTIPRINATS%2022%2005%202010%20.pdf 

 

 

2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, perspektīvais 

novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa 

 

 

http://www.rcmc.lv/par-mums/dokumenti/
http://www.rcmc.lv/wp-content/uploads/2016_2020.pdf
http://www.rcmc.lv/uploads/111/SKMK_nolikums_APSTIPRINATS%2022%2005%202010%20.pdf


2 
 

 

2.1. Tabula. RSU SKMK 2015./2016.st.gadā realizētās  trīs studiju virziena „Veselības aprūpe” studiju 

programmas: 

Nr.  

p.k. 
Nosaukums Apjoms KP Studiju veids Līmenis 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

1. Māszinības 

120 

Pilna laika 

 

1.līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība 

 

 

 

Māsa 

2. Ārstniecība Ārsta palīgs 

3. 
Ārstnieciskā 

masāža 
80 

Masieris 

 

Studiju virziena aktualitāti nosaka darba tirgus prasības un iespējas - darba tirgus garantē izglītības sistēmas 

attīstību tā prasībām. Latvijā tiek pievērsta vērība jautājumiem par darba resursu profesionālo sagatavošanu 

atbilstoši darba tirgus izvirzītajām prasībām, īpaši respektējot darba tirgu reģionos.  

 

Nodrošinājums ar māsām Latvijā vēl joprojām ir nepietiekams, liecina Ārstniecības personu reģistra dati. Māsu 

skaitam darba tirgū ir tendence samazināties, jo māsu profesijā strādājošajiem ir tendence novecot (16,1% no 

pamatdarbā strādājošo māsu skaita ir vecuma grupā pēc 60 gadiem, un vecumā līdz 30 gadiem reģistrēto māsu 

skaits veido tikai 5,9%), kā arī ES darba tirgus atstāj savu ietekmi uz nozari – liels skaits māsu izceļo no valsts. 

Tas veicina pieprasījumu pēc jauniem speciālistiem profesijā.  

 

2015.gadā pamatdarbā ārstniecības iestādēs bija nodarbinātas 8945 māsas, kas ir par 4% mazāk nekā 2014.gadā. 

Jau 2013.gadā māsu skaita nodrošinājums uz 100 000 iedzīvotāju ievērojami atpalika no ES valstu vidējiem 

rādītājiem – Latvijā māsu skaits bija 508, ES valstīs – 849. 

 

Nepietiekoša ārsta palīgu skaita dēļ joprojām pilnībā nav realizēts plānotais modelis ģimenes ārstu praksēs, 

nodrošinot katru no tām ar ģimenes ārstu, ārsta palīgu un māsu. Tāpat regulāri ir vakances Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienestā (turpmāk-NMPD). 

 

Aizvien vairāk ģimenes ārstu motivē praksēs strādājošās māsas iegūt ārsta palīga izglītību, kas veicina palielinātu 

interesi par mācībām studiju programmā „Ārstniecība”.  

 

Pēdējo gadu laikā arī masiera profesija Eiropā ir ievērojami mainījusies – tā ir ieguvusi plašu atpazīstamību un ir 

izveidojusies kā neatkarīga, kvalitatīva disciplīna citu fizikālās terapijas un rehabilitācijas profesiju vidū. Arī 

Latvijā šīs pārmaiņas ir sekmējušas izmaiņas Ārstniecības likumā, kurā kopš 2012. gada ir noteikts, ka masieris ir 

ārstniecības persona, kas, savukārt, nozīmē, ka masierim ir nepieciešama medicīniskā izglītība, līdzīgi kā citām 

ārstniecības personām. 

3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas 

rezultāti 

 

RSU SKMK Studiju virziena „Veselības aprūpe” studiju programmu īstenošana ir saistīta ar valsts pasūtījumu, lai 

nodrošinātu valstij nepieciešamos kvalificētos speciālistus veselības aprūpes jomā. RSU SKMK studiju virziena 

„Veselības aprūpe” studiju programmās 2015./2016.akadēmiskajā gadā valsts pasūtījums (piešķirtais budžeta 

finansējums) bija uzņemt 125 studējošo (kopā studiju programmās „Māszinības” un „Ārstniecība”) no valsts 

budžeta finansētajās studijās. 

Kopējais valsts budžeta vietu skaits abās studiju programmās 2015./2016.akadēmiskajā gadā bija 464  studējošie. 

2015.gadā tika uzsākta realizēt jauna  studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” un tajā tika uzņemti 33 studējošie 

maksas studijās-par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem.  

 

Lai noskaidrotu darba devēju viedokli par studiju programmu mērķu, uzdevumu un satura atbilstību darba devēju 

izvirzītajām prasībām, RSU SKMK aktīvi sadarbojas ar darba devēju profesionālajām asociācijām – Latvijas Māsu 

asociāciju un Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālo biedrību Latvijas Fizikālās medicīnas 

asociāciju un Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju. Par programmu atbilstību tiek aptaujāti arī tie darba devēji, ar 
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kuriem tiek slēgti līgumi par studentu prakšu vietu nodrošināšanu. Izvērtējot jau notikušo aptaujas rezultātus, var 

secināt, ka RSU SKMK absolventi darba tirgū tiek atzinīgi vērtēti un darba devēji ir apmierināti ar šo jauno 

speciālistu zināšanām un profesionālo prasmi. Par to liecina arī absolventiem piedāvāto darbavietu skaits, kurš 

aptver visas veselības aprūpē esošās jomas. Līdzīgi kā pagājušajā gadā arī šogad daudz darbavietu absolventiem 

tika piedāvāts NMPD dienestā, ģimenes ārstu praksēs, dažāda profila ārstniecības iestādēs, tai skaitā reģionos, kā 

arī E. Gulbja laboratorijā. 

 

Sadarbība ar darba devējiem tiek veikta mērķtiecīgi un abpusēji ieinteresēti, tā ir studiju programmas satura 

pilnveides un īstenošanas neatņemama sastāvdaļa. Darba devēji nodrošina RSU SKMK ar docētājiem praktiskajām 

nodarbībām - praktisko nodarbību docētāji ir saikne, kas nodrošina novitāšu ieviešanu kā Māsu, Ārsta palīgu un 

Masieru izglītībā, tā arī praksē. Vislielāko atbalstu šai ziņā RSU SKMK sniedz RAKUS un BKUS - šajās 

universitāšu klīnikās ir arī vislielākais koledžas viesdocētāju skaits.  

 

Atbilstīgi darba tirgus pieprasījumam, studiju programmā „Ārstniecība” studiju kursa „Internās slimības” ietvaros 

tika iekļauts studiju cikls Elektrokardiogrāfija. Tā ietvaros tiek aplūkotas kardioloģiskās problēmas, īpaši izceļot 

neatliekamās situācijas. 

 

NMPD ir uzsvēris nepieciešamību pēc augsti kvalificētiem ārsta palīgiem. Sadarbības rezultātā tika izveidots 

kopīgs kvalifikācijas darbu tēmu saraksts, kur koledžas studenti iesaistās NMPD darbā un savos pētniecības darbos 

analizē esošās problēmas. 

4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze (SVID) 

 

Stiprās puses: Vājās puses: 

✓ Spēcīgs zīmols kā Rīgas Stradiņa universitātes 

koledžai 

✓ Stabila docētāju komanda 

✓ Studiju programmu kvalitāte  

✓ Labs materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

✓ Spēcīgas klīniskās apmācības bāzes 

✓ Vēsture, tradīcijas 

✓ Studentu nepietiekama līdzestība, zema motivācija 

apgūt studiju programmu 

✓ Nepietiekošas studentu svešvalodu zināšanas 

✓ Nepietiekama pieredze ārvalstu sadarbībā 

 

Iespējas: Draudi: 

✓ Docētāju un studentu sastāva internacionalizācija 

✓ Studentu un docētāju mobilitāte 

✓ IT attīstība un jaunāko sasniegumu ieviešana 

apmācību procesā, t.sk. e-studiju vides MOODLE 

ieviešana 

✓ Nepietiekošs valsts finansējums 

✓ Neskaidrības likumdošanā 

✓ Jauniešu aizceļošana no Latvijas 

✓ Demogrāfija 

5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 

 

RSU SKMK struktūras shēma aktualizēta 31.01.2014. sakarā ar jaunas struktūrvienības – Tālākizglītības nodaļas 

– izveidi. 
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Studiju virziena realizācijā iesaistītās struktūrvienības:  

✓ Administratīvā nodaļa darbojas tiešā RSU SKMK direktora pakļautībā,  

✓ Studiju nodaļas tiešais vadītājs ir Direktora vietnieks akadēmiskajā un pētniecības darbā. 

 

Administratīvā nodaļa veic ar studiju procesu saistītus administratīva rakstura uzdevumus: finanšu un personāla 

plānošanu un organizēšanu, studiju programmu popularizēšanu, koordinē starptautisko sadarbību, kā arī 

nodarbojas ar saimnieciskajiem jautājumiem. 

 

Studiju nodaļa kalpo kā informācijas centrs iesaistītajām pusēm, kā arī veic studiju procesa plānošanas un 

uzraudzības procesu.  

 

Studiju programmu tiešo saturisko uzraudzību studiju nodaļas ietvaros veic studiju programmu direktori. 

2015./2016.st.gadā: 

- Studiju programmā „Māszinības” – doc.I.Odiņa; 

- Studju programmā „Ārstniecība” – doc.I.Norko.  

- Studiju programma “Ārstnieciskā masāža” - doc.Una Veseta 

 

Tālākizglītības nodaļas pamatuzdevums ir veicināt RSU SKMK docētāju tālākizglītību sadarbībā ar darba 

devējiem un profesionālajām organizācijām, kā arī aktīvi iesaistīties tālākizglītības semināru un apmācību kursu 

veidošanā, organizēšanā un popularizēšanā, izmantojot RSU SKMK docētāju akadēmiskās zināšanas un praktiskās 

kompetences.   

 

6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums: 

6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā arī 

akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas 

kontrole un ilgtspēja. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai. 

 

Studiju virziena finanšu resursus veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā un pašu ieņēmumiem. 

Finansēšanas plānu katram gadam nosaka RSU SKMK budžets, kas tiek saskaņots ar Veselības ministriju un RSU.  

 

Studiju virziena finansējums 2015./2016.studiju gadā EUR: 

Dotācija 

augstākajai 

izglītībai 

Pašu 

ieņēmumi no 

maksas 

pakalpojumie

m 

Saņemtie 

transferi no 

RSU 

Saņemts no 

IZM par 

zinātnisko 

darbību 

ES 

Struktūrfon

di 

ES 

finansētais 

projekts 

mūžizglītībai 

 

Kopā 

888 451,00 60 585,00 46 764,00 449,00 50 627,48 33 440,50 1 273 737,98 
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Finanšu resursu izmantošanas kontrole notiek atbilstoši atbildīgo institūciju plāniem, kā arī saskaņojot finanšu 

plānus un pārskatus ar Rīgas Stradiņa universitāti (turpmāk- RSU) RSU un Veselības ministriju. 

 

Finanasējums literatūras iegādei un pieeja elektroniskajām datubāzēm RSU SKMK studentiem ir pieejama RSU 

bibliotēkās. Katru gadu RSU bibliotēka veic literatūras iegādi atbilstoši RSU SKMK pasūtījumam. 

6.2. studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība 

studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai. 

 

 

6.2.1.Tabula. RSU SKMK nodarbinātais akadēmiskais personāls2015./2016.studiju gadā: 

Nr. 

p.k. 

Amats Skaits  

1. docents 13  

2. lektors 17  

3. asistents 1  

4. viesprofesors 1  

5. viesdocents 3  

6. vieslektors 34  

7. viesasistents 37  

 Kopā 106  

 

Studiju virzienā iesaistītā koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst ārējos normatīvajos dokumentos 

noteiktajām studiju programmu īstenošanas prasībām. 

 

Vēlētais akadēmiskais personāls 2015./2016.st.gadā bija 31 docētāji 

 

 
 

6.2.2.Attēls.Vēlētais akadēmiskais personāls 2015./2016.st.gadā  

 

 

6.3. studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un materiāltehniskais 

nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

 

RSU SKMK telpas ir nodotas RSU valdījumā, līdz ar to visi apsaimniekošanas jautājumi tiek risināti sadarbībā ar 

RSU Infrastruktūras departamentu. 

Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas un elektroniskā bibliotēka ar studiju priekšmetu apgūšanai 

nepieciešamo aprīkojumu. Koledžas psiholoģisko vidi veido studenti, mācībspēki un pārējie darbinieki. Koledžā 



6 
 

jārada tāda vide, kurā studenti izjustu psiholoģisko komfortu, uzdrīkstētos brīvi paust savu viedokli, saņemtu 

nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un metodisko palīdzību no docētāja. 

Studiju procesa organizēšanā tiek izmantota informācijas sistēma LAIS. Studentiem ir pieejami docētāju 

konsultāciju grafiki, 1.studiju gada studentiem ir pieejama atbalsta  jeb mentoru sistēma veiksmīgākai integrācijai 

studijām. Studējošajiem ir pieejama Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīca, kas atrodas Rīgā, Hipokrāta 

ielā 3. 

Uzsākot studiju programmas „Ārstnieciskā masāža” realizāciju 2015.gadā tika izveidotas un aprīkotas 3 praktisko 

nodarbību auditorijas studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” studiju procesa nodrošināšanai. Auditorijas tika 

aprīkotas ar nepieciešamo inventāru un aprīkojumu klasiskās un ārstnieciskās masāžas apgūšanai. 

2016. gada vasarā tika renovētas elektroniskā bibliotēka. Renovētajam kabinetam tika iegādātas jaunas mēbeles 

un datoraprīkojums, No 2016.gada septembra studentiem ir pieejama jaunizveidotā atpūtas/darba zona. 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas bibliotēka ir RSU bibliotēka, tās misija ir nodrošināt pieeju informācijai, 

intelektuāliem un bibliogrāfiskiem resursiem un zinātniskām idejām neatkarīgi no vides un robežām. Bibliotēkas 

piedāvātie resursi internetā (datubāzes un katalogi): Latvijas kopkatalogi (8 nozīmes bibliotēku elektroniskais 

kopkatalogs, Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs, Kurzemes virtuālais kopkatalogs); abonētās 

tiešsaistes datubāzes (piemēram, Letonika, LURSOFT, NAIS, Nozare.lv, EBSCO datubāze, SAGE Publications 

datubāze, Cambridge Journals Online (CJO) datubāze, Science Direct, Springerlink, OVID, PubMed); PVO 

Depozitārija bibliotēka; E-grāmatu un E-žurnālu datubāzes; periodiskie izdevumi tiešsaistē; vārdnīcas; ārvalstu 

medicīnas asociācijas; pieeja citām bibliotēkām 

Pamatojoties uz RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas attīstības stratēģiju 2016. – 2020.gadam, kas paredz 

digitālo tehnoloģiju ieviešana studiju procesa organizēšanā, 2016.gadā Koledžā studiju procesā sāka izmantot e-

studiju vidi Moodle. Tas ļāva modernizēt studiju procesu, radot labvēlīgu vidi gan studējošiem, gan mācībspēkiem, 

apgūt zināšanas ērtā laikā un vietā un attīstīt ērtāku komunikāciju. Mācību process e-vidē balstās radīšanā un radītā 

piedāvāšanā, sākot no e-studiju vidē paustas frāzes līdz kompleksiem objektiem (uzdevumiem, testiem, 

datubāzēm, rakstiem, zīmējumiem, metodiskiem materiāliem u.c. resursiem.)  

Lai veicinātu docētāju zināšanās un prasmes par e-studiju vidi Moodle, tika  organizēts mācību cikls, kura ietvaros 

docētāji apguva e-studiju vides pārvaldības moduļus, rīkus un to pielietojamu studiju procesā, kā arī izstrādāja 

Moodle e-kursu. 

Lai sekmētu docētāju iesaisti zinātniskajā pētniecībā šī gada pavasarī tika organizēts mācību cikls „Pētniecības 

metodes veselības aprūpē”, kura mērķis bija iepazīstināt docētāju ar jaunākām pētniecības metodēm un pētījuma 

organizēšanas procesu. 

7. Zinātniskās pētniecības īstenošana studiju virziena ietvaros, tai skaitā pētniecības institucionālā 

organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, studējošo 

iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un 

citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 

 
7.1. Studentu zinātniski pētnieciskā konference 

Pētniecības ietvaros 2015./2016.st.gada 2.semestrī tika organizēta 4.starptautiskā F. Naitingeilas studentu 

zinātniski pētnieciskā konference „Pētniecība studiju procesā”. Tajā piedalījās: 

 20 studējošie ar referātiem  - no tiem 13 studenti no RSU SKMK. 

 4 RSU SKMK docētāji ar referātiem: 

Dr.sc.admin., Mg.ed. Ināra Upmale - Factors affecting an individual`s health competency 

Mg.sc.sal. Zane Tauriņa - Sasniedzamo studiju rezultātu definēšana reglamentēto profesiju kontekstā 

Dr.paed., Mg.sc.sal. Inga Odiņa - Medicīnas koledžas pirmā studiju gada studentu adaptēšanās pedagoģiskajā 

vidē  

Mg.paed. Liene Veitnere - Profesionālās kompetences jēdziens māsu praksē 
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Tika izdota konferences Tēžu grāmata. Konferences Zinātniskajā komitejā piedalījās ne tikai koledžas, bet arī 

ārvalstu augstskolu docētāji: Rasa Valaviciene, dr.med., docente, Lietuva un Jan Matysiak, dr.pharm, Polija 

 

 2015./2016.studiju gadā RSU SKMK docētāji ir iesaistījušies vairākos pētniecības un starptautiskajos 

projektos: 

1. B.Apkalna, S.Krankale, L.Vucāne, S.Marnauza, D.Heideberga ”Digitālie veselības un labklājības 

pakalpojumi” (The Developer of Digital Health and Welfare Services). 

 

2. A.Rijkure-Tula un R.Ziedonis – Rīgas Domes  Labklājības departamenta un RSU SKMK projekta 

„Pusaudžu reproduktīvā veselība” īstenošana – lekcijas vispārizglītojošajās skolās. 

 

3. U.Veseta, L.Dūda -  RSU SKMK zinātniskā projekta “Klasiskās masāžas kursa intensitātes nozīme 

veselības stāvokļa uzlabošanā” īstenošana. 

 

4. O.Rasnačs - RSU SKMK zinātniskās projekta “Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas rezultātu ietekmējošie 

studiju kursi” īstenošana.  

 

 

7.2. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju un 

sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā: 

Jēkabs Krastiņš 

1. Krastins J. Acute kidney injury — an underestimated problem in the pediatric intensive care. Abstracts 3rd 

Baltic Pediatric Congress, August 19-21, 2015, Riga Latvia, p18. 

2. Jekabs Krastins, Karina Mahlina, Mikelis Birznieks, Dagne Gravele, Diana Amerika, Aigars Petersons, 

Aivars Petersons , Renars Erts. Evaluation of Kidney Injury Markers in Children, Undergoing Open Heart 

Surgery. RSU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 2016. gada 17.–18. Martā, Tēzes P 174. 

3. Jekabs Krastins, Karina Mahlina, Mikelis Birznieks, Dagne Gravele, Diana Amerika, Aigars Petersons, 

Aivars Petersons , Renars Erts. Evaluation of Kidney Injury Markers in Children, Undergoing Open Heart 

Surgery. RSU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 2016. gada 17.–18. martā 

R. Jakušonoka 
1. Jakušonoka R, Jumtiņš A, Pavāre Z, Smolovs A. Gait disorders in patients after polytrauma.Proceedings 

of the Latvian Academy of Sciences.Section B, Vol.69 Nr.1/2(2015), pp.27-32. 

2. A.Vikmanis¹, R. Jakusonoka, A.Jumtins,Z.Pavare.A treatment of polytrauma patient with acetabular  

fracture complicated with femoral vein trombosis: a case report. Israel orthopaedic association meeting, 

Jerusalem, Israel, 16-19.12.2-15. 

3. R. Jakušonoka, A. Jumtiņš, Z. Pavāre,A. Smolovs, T. Anaņjeva. Jaunās ievainojumu smaguma skalas 

punktu  saistība ar gaitas traucējumiem politraumu guvušiem pacientiem. RSU zinātniskā konference, 26-

27.03.2016. 

4. R.Jakusonoka. Functional outcome prognosis of polytrauma patients with musculoskeletalinjuries. The 4th 

International Trauma & Orthopaedic Conference Ziv Medical Center Advances in Combat Trauma 

Complications in Orthopaedics & Trauma Sport Injuries̎.17.-19.03.2016. 

5. Ruta Jakušonoka, Zane Utinane, Andris Džeriņš, Andris Jumtiņš, Andris Vikmanis. Funkcionālie rezultāti 

pacientiem ar apakšējo ekstremitāšu traumu sekām pēc pārciestas politraumas. RSU zinātnisko rakstu 

krājums (pieņemts publicēšanai). 

E. Dompalma – Linuža 
Experimenting with drugs as predictor of unprotected sex among youth in Russia, Latvia and Poland; 8th 

European Public Health Conference: Poster Walks. (14-17 October, 2015)Līdzautori: Odinokova V., 

Dompalma-Linuza E., Karnite A., Skonieczna A., Silakowski KP., Malkuszewski T., Vyshemirskaya I., 

Osipenko V., Kolpakova O., Rusakova M.  

Z.Tauriņa 

1. 12.05.2016. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža. 4th International Students’ Scientific Conference 

Dedicated to F. Nightingale „Research in the Field of Study, tēzes un referāts: Learning Outcomes in the 

Context of Regulated Professions. ISBN 978-9934-14-839-8. 
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2. 03.02.2016. LU 74. Zinātniskajā konference, referāts: "Studiju rezultātu definēšana augstskolā". 

3. 2015.decembris. Publikācija: Students' Motivation and Learning Outcomes: Significant Factors in Internal 

Study Quality Assurance System. International Journal of Cross-Disciplinary Subjects in Education, 5(4), 

2625-2630. 

G. Havensone 
Uzstāšanās starptautiskā zinātniskā konferencē ar stenda referātu 

 Guna Havensone, Arta Kronberga, Dace Klava, Laila Meija, Liga Balode, Evita Straumite. “Fiber 

content in different varieties of traditional and non-traditional grain flakes as factor predicting 

glycemic and insulin responses“ akceptētas tēzes un stenda referāts XVII International Congress of 

Dietetics (Spain); Reference Number:  P-302 Granada, September 6-10, 2016 

Uzstāšanās starptautiskā zinātniskā konferencē ar mutisku referātu 

 Laila Meija, Guna Havensone, Līga Balode, Evita Straumīte, Arta Kronberga “Use of traditional and 

nontraditional whole grains in health promotion in Latvia, akceptētas tēzes un mutiska prezentācija.”  

XVII International Congress of Dietetics (Spain); Granada, September 6-10.2016 

Tēzes starptautiska mēroga konferencē (kongresā) ārpus Latvijas 

 Līga Balode, Arta Kronberga, Guna Havensone, Evita Straume, Laila Meija. “Dietary value of triticale 

wholegrains”. 9th EFAD(European Federation of the Associations of Dietitians) conference 2015-

Amsterdam, The Netherlands  Abstract book, 2015 

 Guna Havensone, Arta Kronberga, Dace Klava, Laila Meija, Liga Balode, Evita Straumite.”Fiber 

content in different varieties of traditional and non-traditional grain flakes as factor predicting 

glycemic and insulin responses.” 17th International Congress of Dietetics, Granada, Spain September 

6-10.2016 

 Laila Meija, Guna Havensone, Liga Balode, Evita Straumite, Arta Kronberga. “Use of traditional and 

nontraditional whole grains in health promotion in Latvia, akceptētas tēzes un mutiska prezentācija.”  

XVII International Congress of Dietetics (Spain); Granada, September 6-10.201 

 Guna Havensone, Laila Meija, Līga Balode, Tatjana Kince, Aivars Lejnieks. “Glycaemic and insulin 

response after consuming barley and germinated hulless barley flakes” International Conference 

“NUTRITION & HEALTH” Riga, Latvia October 2016 

 L. Meija, I. Jākobsone, A. Stāka, E. Bodnieks, A. Puķītis, G. Havensone, V.Lietuvietis, A. Lejnieks, 

S. Zute “Research on the potetential protective effects of whole grains in Latvia.” International 

Conference “NUTRITION & HEALTH” Riga, Latvia 2016 

Publikācija nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā 

 Guna Havensone, Laila Meija, Līga Balode, Aivars Lejnieks. “Tritikāles pārslu ietekme uz glikēmiju” 

iesniegts RSU zinātnisko rakstu krājumam 2016. Iesniegts un akceptēts publicēšanai. 

 

 

8. Informācija par ārējiem sakariem 

 
8.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs 

 

 RSU SKMK ir noslēgti sadarbības līgumi un izveidojusies veiksmīga sadarbība ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca”, VSIA „P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”,VSIA „Bērnu klīniskā universitātes 

slimnīca”, SIA „Rīgas dzemdību nams”, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, SIA „Rīgas 

1.slimnīca”, VSAC „Rīga”, VSIA „Vaivari”, RSAC „Mežciems”, RSAC „Gaiļezers”, SIA „Limbažu slimnīca”, 

SIA „Bauskas slimnīca”, Psihoneiroloģiskā klīnika „Strenči”, „Jēkabpils rajona centrālā slimnīca”, „Ogres rajona 

slimnīca”, SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”, SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, VSIA „Slimnīca 

„Ģintermuiža””, VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, SIA „Preiļu slimnīca”, SIA „Cēsu klīnika”, SIA 

„Rēzeknes slimnīca”, SIA „Madonas slimnīca”, SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, kā arī daudzām ģimenes ārstu 

praksēm. 

 

RSU SKMK aktīvi sadarbojas ar darba devēju profesionālajām asociācijām – Latvijas Māsu asociāciju un Latvijas 

Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālo biedrību. 
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Studiju programmas darbības izvērtēšanai Kvalifikācijas eksāmenos tiek pieaicināti docētāji no citām 

augstskolām, kā arī darba devēji. 2015./2016.studiju gadā Valsts pārbaudījumu komisijās piedalījās sekojoši darba 

devēju un profesionālo asociāciju pārstāvji: 

 

     

1. Māra Bārene Māszinības Komisijas priekšsēdētāja Gremošanas slimību centra 

„Gastro” galvenā māsa 

2.  Diāna Homčenko Māszinības Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece 

RAKUS stracionāra 

„Gaiļezers” 5.nodaļas 

virsmāsa 

3. Guntis Bahs Ārstniecība Komisijas priekšsēdētāja RSU Medicīnas fakultātes 

dekāns 

4. Dzintra Jakubaņeca Ārstniecība Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece 

NMP dienesta Medicīnas 

kvalifikācijas un mācību 

centra vadītāja 

5 Līga Kozlovska Ārstniecība Komisijas locekle Latvijas Lauku ģimenes 

ārstu asociācija 

 

8.2. Koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena 

īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu 

Mūžizglītības programmas „ERASMUS” programmas ietvaros RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžai ir 

veiksmīga sadarbība ar Klaipēdas Universitāti Lietuvā, Tartu Health Care College Igaunijā un Panstwowa Wyzsza 

Szkola Zadowowa im. Prezydenta Stanislawa Wojciechowskikego w Kaliszu Polijā, Laurea universitāte (Laurea 

University of Applied Sciences), Somijā, kas palīdz studiju satura pilnveidē un organizācijā.  

Gan sadarbība ar veselības aprūpes iestādēm, gan „ERASMUS” programma nodrošina studiju satura un 

organizācijas ilgtspēju. Studējošiem ir iespēja praksi apgūt ārvalstu augstskolās. Līdzīgi arī docētājiem ir iespēja 

novadīt teorētiskās un praktiskās nodarbības ārvalstu augstskolās. Ārzemju studentiem tiek piedāvāts apgūt praksi 

Latvijā. 

Lai veicinātu augstākās izglītības iestāžu sadarbību 2016.gada 10.maijā RSU SKMK norisinājās Starptautiskā 

Māszinību studentu olimpiāde, kuras mērķis bija pulcēt vienkopus Latvijas un ārvalstu Māszinību studentus, lai 

sniegtu viņiem iespēju parādīt savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pacientu aprūpē, kā arī sacensties 

erudīcijas jautājumos. 

Olimpiādē piedalījās desmit Māszinību studentu komandas no Māsas izglītojošām Latvijas augstskolām, kā arī 

studenti no Somijas un Igaunijas: 

 ”Vēja māsas”, Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle 

 “Eagle team Finland”, Kymenlaakso University of Applied Sciences 

 “Heart attackers”, Tartu Health Care College 

 “Spero Meliora”, Daugavpils Medicīnas koledža 

 “Dream team”, LU P.Stradiņa medicīnas koledža 

 “Fantastic four”, LU P.Stradiņa medicīnas koledža 

 “Adrenalīns”, Rīgas Stradiņa universitāte 

 “Koriņas”(Cor-sirds), Rīgas Stradiņa universitāte 
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 “Ne[zāles], RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža 

 “Vitamīni”, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža 

Komandu darbu vērtēja žūrija sešu cilvēku sastāvā – tai skaitā pieredzējušas māsas no Latvijas veselības aprūpes 

iestādēm, Latvijas Māsu asociācijas prezidente Dita Raiska un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studentu 

pašpārvaldes locekļi. 

Starptautiskās nedēļas ietvaros studenti un Koledžas docētāji apmeklēja vieslekcijas par aktualitātēm sabiedrības 

veselībā. 

Vieslekcijas vadīja: 

 Iveta Ķelle, LĢPSVA "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja, tēma "Seksuālās un reproduktīvās veselības 

izaicinājumi Latvijā" 

 Signe Mežinska, Dr.sc.soc., MS Bioethics “Ētikas problēmāS māsas darbā "Ethical Challenges in 

Contemporary Nursing" 

 Dita Heiberga, Sabiedrības veselības speciāliste, LU Medicīnas fakultātes docētāja “Sabiedrības 

veselības globālie izaicinājumi". 

Savukārt 12.maijā  maijā, RSU SKMK norisinājās starptautiskā Florensai Naitingeilai, žēlsirdīgo māsu profesijas 

dibinātājai, veltīta studentu zinātniski pētnieciskā konference „Pētniecība studiju procesā”. Konferencē piedalījās 

studenti no Latvijas, kā arī viesi no Somijas un Polijas un kopumā tika prezentēti 21 pētniecības darbs. 

Studentiem un docētājiem ir zināšanas svešvalodās, lai varētu piedalīties mobilitātē. Taču ne visi var brīvi 

komunicēt svešvalodā, kas apgrūtina mobilitātes paplašināšanu. Tādēļ Koledžā regulāri notiek plānoti svešvalodu 

kursi, lai docētāji un studenti papildinātu un pilnveidotu svešvalodu zināšanas.  

8.3. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 

 

2015./2016.studiju gadā ERASMUS un NORD Plus programmu ietvaros praksē ārvalstu ārstniecības iestādēs 

bijuši 17 studenti: 

 

Augstskola Valsts Studiju programma 

„Māszinības” 

studentu skaits 

Tallina Tervishoiu Kõrgkool/Tallinn Health Care College Igaunija 2 

Tartu Health care college Igaunija 2 

Polytechnic Institute of Viana do Castelo Portugāle 2 

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Im. Prezydenta St. 

Wojciechowskiego w Kaliszu 

Polija 6 

Croix-Rougefrançaise, Institut Régionalde Formation 

Sanitaireet Sociale Francaise Nord, / Pas-de-Calais, Francija 

 

Francija 1 

University of the Peloponnese Grieķija 2 

Croix-Rouge française, Institut Régionalde Formation 

Sanitaireet Sociale Bretagne, Francija 

 

Francija 2 

 

Izbraucošā mobilitāte: docētāji un personāls: 

Kauno kolegia/University of applied sciences 

 Sanita Marnauza, Ilze Gaile, Madara Blumberga, personāla mobilitāte 
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Klaipeda University, Lietuva, Klaipēda 
 Zane Tauriņa, docēšanas mobilitāte  

 

8.4. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus 

un līdzīgas studiju programmas, norādot, vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu 

bibliotēkām 

 

RSU SKMK sadarbojas ar: 

1. Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli; 

2. Daugavpils medicīnas koledžu; 

3. LU P. Stradiņa medicīnas koledžu; 

4. Rīgas 1.medicīnas koledžu; 

5. LU Rīgas Medicīnas koledžu; 

6. LU Medicīnas fakultāti. 

 

Sadarbībā ar RSU Liepājas filiāli tiek īstenota studiju programma„Ārstnieciskā masāža”. 

 

Noslēgtie Erasmus starptautiskās sadarbības līgumi 2015./2016.studiju gadā:  

 Kauno kolegia, University of applied sciences, Lietuva (2016) 

 Klaipeda university, Lietuva (2016) 

 Klaipeda State University of Applied Sciences (2016) 

 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu,University of Applied Sciences (Kyamk) (2016) 

 IRFSS Croix-Rouge FRANCAISE BASSE- NORMANDIE (2015) 

 Tallina Tervishoiu Kõrgkool/Tallinn Health Care College (2015) 

 IRFSS Croix-Rouge Aquitaine IRFSS Croix-Rouge Bourgogne Franche-Comte (2015) 

Sadarbības partneri Erasmus programmas ietvaros: 
● Klaipeda University, Lietuva 

● Tartu Health Care College, Igaunija 

● PWSZ im. Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego w Kaliszu, Polija 

● Firat University, Turcija 

● Karamanoglu Mehmetbey University, Turcija 

● University of the Peloponnese, Grieķija 

● Instituto Politecnicode Viana do Castelo, Portugāle 

● Haute Ecole Librede Bruxelles – Ilya Prigogine, Beļģija 

● Croix-Rouge française, Institut Régionalde Formation Sanitaireet Sociale Bretagne, Francija 

● Croix-Rouge française, Institut Régionalde Formation Sanitaireet Sociale Champagne-Ardenne, Francija 

● Croix-Rouge française, Institut Régionalde Formation Sanitaireet SocialeIle-de-France, Francija 

● Croix-Rouge française, Institut Régionalde Formation Sanitaireet Sociale Basse-Normandie, Francija 

● Laurea University of Applied Sciences, Somija 

● UniversityofLillebaelt, Dānija 

● Croix-Rougefrançaise, Institut Régionalde Formation Sanitaireet Sociale Francaise Nord, / Pas-de-Calais, 

Francija 

● Croix-Rougefrançaise, Institut Régionalde Formation Sanitaireet Sociale Bourgogne Franche-Comte, Francija 

● Croix-Rougefrançaise, Institut Régionalde Formation Sanitaireet Sociale Francaise Aquitaine, Francija 

NordPlus 

Sadarbības partneri NordPlus programmas ietvaros: 
● University College Lillebaelt, Dānija 

● University College Syddanmark, Dānija 

● Sør-Trøndelag University College, Norvēģija 
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● Laurea University of Applied Sciences, Somija 

● Kymenlaakso University of Applied Sciences, Somija 

● Kajaani University of Applied Sciences, Somija 

● University of the Faroe Islands, Faro salas 

● MidSweden Universit, Zviedrija 

 

8.5. Studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u.tml. 

 

Nav. 

9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

9.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, 

attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas 

nepārtraukta darbība 

 

RSU SKMK studiju kvalitātes novērtēšanā kā būtiskākās izdalītas astoņas kvalitātes jomas: 

1. studiju procesa atbilstība RSU SKMK attīstības stratēģijai; 

2. akadēmiskais personāls; 

3. studiju programmas; 

4. sadarbība ar reflektantiem un absolventiem; 

5. studiju process; 

6. infrastruktūra; 

7. finansējums un saimnieciskā darbība; 

8. saikne ar darba tirgu. 

 

Studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti indikatori: 

1. inovatīvas studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, datoru, 

multimediju, interneta izmantošana;  

2. konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas palielināšana;  

3. zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa pilnveidošanai;  

4. studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar studiju programmas 

saturu);  

5. studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija un plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.; konsultāciju iespējas; 

informācijas pieejamība; studiju priekšmeta saturs, studiju priekšmetu izvietojuma struktūra un to pēctecība, 

elastība, novitāte; 

6. studentu adaptēšanās koledžas pedagoģiskajā vidē;. 

7. studenta pašīstenošanās un pašnoteikšanās līmenis. 

 

Par studiju programmas īstenošanu ir atbildīgs programmas direktors. Izmaiņas studiju programmā var veikt pēc 

Studiju nodaļas, Programmas direktora, docētāju, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās apstiprina RSU Sarkanā 

Krusta medicīnas koledžas Padome. Studiju darba norise studiju programmas īstenošanas gaitā tiek apspriesta 

Studiju programmas padomes sēdēs. Programmas direktors izlases veidā piedalās lekciju un semināru nodarbībās, 

pēc kurām, kopā ar attiecīgo docētāju, veic šo nodarbību izvērtējumu. Akadēmiskā gada beigās tiek veiktas 

studējošo aptaujas par studiju procesu, to rezultāti tiek apspriesti Studiju programmas padomes sēdēs. 

 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanai ir izstrādāti un regulāri tiek pilnveidoti virkne iekšējo normatīvo dokumentu. 

2015./2016.studiju gadā no jauna izveidoti, kā arī rediģēti un aktualizēti šādi RSU SKMK iekšējie normatīvie 

dokumenti: 

✓ Metodiskie norādijumi kvalifikācijas darba izstrādei un aizstāvēšanai 

✓ Prakses nolikums 

✓ Studiju prakses organizēšanas kārtība studiju programmā “Māszinības” 

✓ Studiju prakses organizēšanas kārtība studiju programmā “Ārstniecība” 

✓ Studiju prakses organizēšanas kārtība studiju programmā “Ārstnieciskā masāža” 

✓ Stipendiju piešķiršanas nolikums 
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✓ Studiju maksas atlaides kārtība 

✓ Tālākizglītības centra nolikums 

✓ Akadēmiskā personāla darba apjoma plānošanas uzskaites kārtība 

Iepriekšminētie dokumenti pieejami: http://www.rcmc.lv/studentiem/studijam-nepieciesamie-dokumenti/ 

 

Katru semestri tiek organizētas Studiju virziena iekšējās kvalitātes padomes sēdes (turpmāk – SVKP), kuru 

ietvaros tiek pārrunāts studiju virziena pozitīvās un negatīvās iezīmes, izmaiņu un attīstības iespējas. SVKP 

vadības padomes sastāvā ir direktora vietnieks akadēmiskajā un pētniecības darbā, programmu direktori, personāla 

vadītāja , studiju nodaļas vadītāja, docētāji, studējošo pārstāvis un darba devēju pārstāvji. 

 

Atbilstošie vērtējamajiem kvalitātes kritērijiem tiek veidots RSU SKMK Darba plāns studiju gadam, kurā ietverti 

plānotie pasākumi, kontrolējamie jautājumi un atbildīgās personas, kā arī kontroles termiņi un/jeb laiki. Pasākumu 

norises laiki iekļauti ciklogrammā. 

Darba plāns tiek apstiprināts katra studiju gada sākumā ar direktora rīkojumu. 

9.2. iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas 

Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, 

ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā 

 

Atbilstība standartiem un vadlīnijām1: 

1. Kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi: Iestādēm jāizveido savu programmu un piešķiramo grādu 

kvalitātes un standartu nodrošināšanas politika un ar to saistīto pasākumu komplekss. Tām arī nepārprotami 

jāiesaistās tādas kultūras izveidē, kas atzīst kvalitātes un tās nodrošināšanas nozīmi to darbā. Lai to panāktu, 

iestādēm jāizstrādā un jāievieš stratēģija pastāvīgai kvalitātes uzlabošanai. Šai stratēģijai, politikai un 

pasākumiem jābūt oficiāliem un publiski pieejamiem. Tiem jāparedz arī studentu un citu ieinteresēto pušu 

loma.  

2016.gada 29.jūnijā RSU SKMK Padomes sēdē tika apstiprināta Kvalitātes politika, kas ir veidota saskaņā ar 

EFQM Izcilības modeļa metodoloģiju. Tā pamatojas uz RSU SKMK vadības noteikto ar kvalitāti saistīto principu, 

mērķu un to sasniegšanai nepieciešamo rīcību kopumu, ko izstrādā un īsteno RSU SKMK, lai sasniegtu noteiktos 

mērķus un nodrošinātu RSU SKMK attīstību.  

2. Programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana un periodiska vērtēšana: Iestādēm jāizveido oficiāli mehānismi 

to programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanai, periodiskai vērtēšanai un pārraudzībai.  

Programmu vērtēšanas un pārraudzība RSU SKMK notiek vairākos līmeņos: Par studiju programmas īstenošanu 

ir atbildīgs programmas direktors. Izmaiņas studiju programmā var veikt pēc Studiju nodaļas, Programmas 

direktora, docētāju, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās apstiprina RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

Padome. Studiju darba norise studiju programmas īstenošanas gaitā tiek apspriesta Studiju programmas padomes 

sēdēs. Programmas direktors izlases veidā piedalās lekciju un semināru nodarbībās, pēc kurām, kopā ar attiecīgo 

docētāju, veic šo nodarbību izvērtējumu. Akadēmiskā gada beigās tiek veiktas studējošo aptaujas par studiju 

procesu, to rezultāti tiek apspriesti Studiju programmas padomes sēdēs. 

3. Studentu vērtēšana: Studenti jāvērtē, izmantojot publicētus kritērijus, noteikumus un standartus, kas tiek 

konsekventi piemēroti.  

Studenti tiek vērtēti atbilstoši akreditācijā un iekšējos normatīvajos dokumentos apstiprinātiem un RSU SKMK 

interneta mājaslapā publiskotiem kritērijiem. 

                                                        
1 
http://www.lu.lv/materiali/biblioteka/es/pilnieteksti/izglitiba/Standarti%20un%20vadlinijas%20kvalitates%20nodrosinasanai%20Eiropas%2
0augstakas%20izglitibas%20telpa%20%28ENQUA,%202005%29.pdf  

http://www.rcmc.lv/studentiem/studijam-nepieciesamie-dokumenti/
http://www.lu.lv/materiali/biblioteka/es/pilnieteksti/izglitiba/Standarti%20un%20vadlinijas%20kvalitates%20nodrosinasanai%20Eiropas%20augstakas%20izglitibas%20telpa%20%28ENQUA,%202005%29.pdf
http://www.lu.lv/materiali/biblioteka/es/pilnieteksti/izglitiba/Standarti%20un%20vadlinijas%20kvalitates%20nodrosinasanai%20Eiropas%20augstakas%20izglitibas%20telpa%20%28ENQUA,%202005%29.pdf
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4. Pasniedzēju kvalitātes nodrošināšana: Izglītības iestādēm jāizveido paņēmieni, kā pārbaudīt, ka ar studentiem 

strādājošiem pasniedzējiem ir nepieciešamā kvalifikācija un kompetence. Šie paņēmieni jādara pieejami ārējās 

vērtēšanas veicējiem, tie jākomentē ziņojumos.  

RSU SKMK izstrādāti iekšēji normatīvi dokumenti pasniedzēju atbilstības vērtēšanai/kritērijiem. 

5. Mācību līdzekļi un palīdzība studentiem: Iestādēm jānodrošina, lai studentu zinību apguvei pieejamie resursi 

būtu atbilstoši un piemēroti katrai piedāvātajai programmai.  

Ikgadējais Darba plāns paredz resursu attīstības un uzraudzības pasākumus. 

6. Informācijas sistēmas: Iestādēm jānodrošina efektīvai mācību programmu un citu darbību vadīšanai 

nepieciešamās informācijas vākšana, analīze un izmantošana.  

Informācija tiek apkopota LAIS datu bāzē, grāmatvedībā tiek izmantota grāmatvedības programma Horizons. 

7. Sabiedrības informēšana: Iestādēm regulāri jāpublicē aktuāla, neitrāla un objektīva informācija, gan 

kvantitatīva, gan kvalitatīva, par piedāvātajām programmām un piešķiramajiem grādiem.  

Informācija tiek publicēta RSU SKMK mājaslapā internetā: www.rcmc.lv 

 

9.3. studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē kādu no 

studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas 

Studiju līgumā, ko RSU SKMK slēdz ar studējošo, iekļauts punkts: 

„4.17. Ja 1. punktā minētā studiju programma Līguma darbības laikā netiek akreditēta vai pārakreditēta, Koledža 

piedāvā Studējošajam studiju turpināšanas iespējas citā Koledžas studiju programmā vai citā augstskolā. 

Studējošais rakstiski informē Koledžu par savu izvēli izmantot Koledžas piedāvātās studiju turpināšanas iespējas.” 

10. Studiju programmas raksturojums 

Studiju programmu raksturojums: Māszinības 

10.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un 

profesionālā kvalifikācija 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Apjoms 

KP 

Apjoms 

ECTS 

Studiju 

veids 

Līmenis Iegūstamā 

kvalifikācija 

1. 
Māszinības 

120 180 Pilna laika 1.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

Māsa 

10.2. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

MĒRĶI UZDEVUMI 

http://www.rcmc.lv/
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1 Nodrošināt studentiem zinātnisku pamatu 

profesionālajai darbībai, attīstot spēju patstāvīgi 

veikt zinātniskos pētījumus un analītiskās spējas 

aprūpē, prasmes un iemaņas patstāvīgi rīkoties 

dažādās aprūpes situācijās, ievērojot 

profesionālās ētika normas prasības; 

2.Nodrošināt 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības iegūšanu Māszinībās; 

3.Sagatavot profesionālas Māsas, kuras spēj 

apmierināt sabiedrības veselības aprūpes 

vajadzības; 

4.Veicināt profesionālo izaugsmi un sniegt 

iespēju sagatavoties, lai iegūtu 2.līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību. 

  

1. Studiju procesā izmantot didaktiskos modeļus kā 

didaktikas rīcības, plānošanas un analīzes teorijas; 

2.Organizēt un vadīt mūsdienīgu studiju procesu; 

3.Piesaistīt studiju procesam docētājus ar akadēmisko 

un zinātnisko grādu profesijā; 

4.Veicināt un atbalstīt docētāju un studentu 

pētniecisko darbu; 

5.Sekmēt docētāju piedalīšanos starptautiskajos 

projektos; 

6.Pilnveidot studiju procesu, izmantojot specializētās 

datorprogrammas; 

7.Attīstīt studentu individuālās spējas un aktivizēt 

sadarbības prasmju veidošanos; 

8.Sekmēt studentu izpratni par profesionālo ētiku kā 

dzīves darbības normu nacionālo un vispārcilvēcisko 

tikumisko vērtību status; 

9. Attīstīt zinātniski pētniecisko darbību. 

10.3. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

ZINĀŠANAS PRASMES KOMPETENCES 

➤  Izskaidro pacientu aprūpē 

māszinību pamatjēdzienus, 

cilvēku vajadzības un 

pamatvajadzības, pašaprūpes 

vajadzības, pacienta fizioloģisko, 

garīgo un sociālo funkciju un 

vajadzību novērtēšanas principus 

aprūpē. 

 ➤ Novērtē drošas vides 

uzturēšanas principus pacientu 

aprūpē, infekciju kontroli. 

➤Pārzina klīniskās 

procedūras, aprūpes procesu 

un tā posmus – novērtēšanu, 

problēmu noteikšanu, 

plānošanu, realizāciju, aprūpes 

izvērtēšanu. 

➤Analizē un izskaidro 

aprūpes procesu internajā 

medicīnā, ķirurģijā, pediatrijā, 

psihiatrijā, ginekoloģijā, 

dzemdniecībā, onkoloģijā, 

neiroloģijā, geriatrijā un 

pacientiem ar infekciju 

slimībām. 

➤Veic pacientu aprūpi dažādās 

vecuma grupās un visos trijos 

veselības aprūpes līmeņos. 

➤Analizē māsu zinātnes teorijas 

un piemēro tās aprūpes darbā. 

➤ Organizē un vada aprūpes 

darbu. 

➤Ievāc subjektīvo informāciju 

un lieto pacienta objektīvās 

izmeklēšanas metodes. 

➤Nodrošina nozīmēto 

diagnostisko un ārstniecisko 

procedūru veikšanu. 

➤Iegūst, novērtē un dokumentē 

pacienta datus. 

➤Veic pacientu, viņa ģimenes 

locekļu, veselības aprūpes 

komandas speciālistu, sabiedrības 

izglītošanas darbu. 

➤Sadarbojas ar citiem veselības 

un sociālās aprūpes 

profesionāļiem un institūcijām. 

➤ Nodrošina un uztur drošu 

darba vidi. 

 ➤Nodrošina profesionālu 

saskarsmi pacientu aprūpes 

procesa laikā. 

➤ Plāno visu vecuma grupu 

pacientu aprūpi un veic 

vispārējo un specifisko aprūpi. 

➤Diferencē veselības stāvokļa 

traucējumus. 

➤Izmanto datu bāzes un patstāvīgi 

iepazīstas ar novitātēm 

pacientu aprūpē. 

➤Plāno zinātniskās pētniecības 

darbu, izmantojot zinātniskās 

novitātes. 

➤Uzņemas atbildību par 

nepārtrauktu savu profesionālo 

pilnveidi. 

➤Izvērtē pacientu aprūpes 

rezultātus. 

➤Plāno profilaktiskos veselības 

pasākumus visu vecuma grupu 

pacientiem. 
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➤ Pamato pētniecības 

principus māsas praksē. 

➤ Izskaidro pacientu izglītošanas 

pamatprincipus. 

➤Novērtē veselības 

veicināšanas un uzturēšanas 

prasmes pacientiem. 

  

➤Lieto informācijas 

tehnoloģijas. 

➤Spēj veikt ārstnieciskās un 

diagnostiskās procedūras 

stacionētiem un ambulatoriem 

pacientiem atbilstoši klīniskiem 

procedūru standartiem. 

➤Spēj strādāt komandā, veicot 

pacientu aprūpi stacionārā un 

veicot aprūpi ambulatori. 

➤Spēj pielietot medicīniskās 

tehnoloģijas pacientu aprūpē. 

➤Spēj piedalīties rehabilitācijas 

pasākumu veikšanā pacientu 

veselības atjaunošanai, 

uzturēšanai un saglabāšanai. 

➤Spēj pielietot profesionālo 

terminoloģiju. 

  

  

10.4. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu 

paredzēts īstenot svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. 

  

Prasības studiju uzsākšanai nosaka Uzņemšanas noteikumi, kas tiek apstiprināti IZM noteiktajā kārtībā un 

pieejami RSU SKMK mājas lapā internetā. Reflektanti pilna laika studijām tiek imatrikulēti studiju programmā 

kopējā konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto un tiem pielīdzināto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā 

un svešvalodā. Papildus prasības nav noteiktas. Studijas notiek latviešu valodā. 

10.5. Studiju programmas plāns 

  

Studiju programmas īstenošanas plāns 2015./2016. studiju gadam saskaņots: 

- ar Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības  fakultātes Domi; 2015. gada 

15.aprīļa  sēdē; 

- ar Rīgas Stradiņa universitātes mācību prorektori prof. T.Koķi  

- Apstiprināts ar RSU Sarkanā Krusta  medicīnas koledžas padomes 24.04.2015. lēmumu. 

  

Studiju programmas kopējais apjoms ir 120 KP (jeb 180 ECTS) 

Studiju programmas pamatsastāvdaļas: 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi   20 KP  (30 ECTS) 

2. Nozares studiju kursi               52 KP (78 ECTS) 

3. Prakse                                     40 KP (60 ECTS) 

4. Kvalifikācijas darbs                8 KP    (12 ECTS) 

  

Kredītpunktu sadalījums pa A un C daļām: 

Obligātā daļa A Izvēles daļa C Kopā 
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116 KP 4 KP 120 KP 

  

Studiju programmas īstenošanas plāns: 

Nr. 

p.k. 
Studiju priekšmeti Iedalījums KP ECTS 

I 

sem. 

II 

sem. 

III 

sem. 

IV 

sem. 

V 

sem. 

VI 

sem. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

I1.1. Vispārizglītojošie studiju kursi 

1.2. Humanitāro zinātņu kurss          

1.3. Aprūpes filozofija A 4 6 2   2   

1.4. Medicīnas terminoloģija A 2 3 1 1     

1.5. Latīņu valoda A 2 3 1 1     

 Kopā:  8 12 4 2  2   

2. Sociālo zinātņu kurss          

2.1. Psiholoģija; Socioloģija A 2 3 2      

2.2. Uzņēmējdarbība A 6 9 2 1 1 1 1  

 Kopā:  8 12 4 1 1 1 1  

3. Dabas zinātņu un IT kurss          

3.1. Dabaszinātnes: Bioķīmija; Biofizika A 2 3 2      

3.2. 

 
Informācijas tehnoloģijas un statistika A 2 3 1     1 

 Kopā:  4 6 3     1 

II Nozares studiju kursi 

1. Profesijas pamata zinātņu kurss          

1. 1. Anatomija, citoloģija un ģenētika A 4 6 3 1     

1. 2. Fizioloģija un vispārējā patoloģija A 2 3 1 1     

1.3. 
Mikrobioloģija ar parazitoloģiju, 

higiēna 
A 2 3 2      

1.4   

. 
Cilvēka attīstība A 4 6  4     

1.5. 
Klīniskās procedūras māsu praksē, 

radioloģija 
A 6 9 1 2 2 1   

1.6. Farmakoloģija A 4 6  2 1 1   
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1.7. 
NMP, katastrofu medicīna un civilā 

aizsardzība 
A 2 3     2  

 Kopā:  24 36 7 10 3 2 2  

2. Pacientu aprūpes kurss          

2.1. 
Vispārējās un speciālās 

ķirurģijas     pacientu  aprūpe 
A 4 6   2 2   

2.2. 
Vispārējās un speciālās medicīnas 

pacientu aprūpe 
A 10 15   2 4 4  

2.3. 
Grūtnieču un ginekoloģisko 

pacientu aprūpe 
A 2 3     2  

2.4. 
Pediatrisko pacientu aprūpe, 

sociālā pediatrija 
A 2 3    1 1  

2.5. 
Mentālā veselība un psihiatrisko pacientu 

aprūpe 
A 2 3     1 1 

2.6. Sabiedrības veselības aprūpe A 2 3  0   1 1 

2.7. Pētniecība; Pētniecība veselības aprūpē A 2 3   1 1   

 Kopā:  24 36  1 5 8 8 2 

3. Profesionālās pilnveides kursi          

3.1. Stresa menedžments C 2 3  1 1    

3.2 Medicīnas terminoloģija svešvalodā C 2 3  1 1    

3.3 
Sarkanais Krusts kā organizācija un 

tā principi 
C 2 3 2      

3.4. Medicīnas vēsture C 2 3 2      

 Kopā:  4 6 2  2    

III Prakse A 40 60       

 Prakse I     6     

 Prakse II      10    

 Prakse III       7   

 Prakse IV        8  

 Prakse IV         9 

IV Kvalifikācijas darbs A 8 12     1 7 

 Kopā:  120 180 20 20 20 20 20 20 

 2015.g. – 2016. studiju gadā studiju programmas „Māszinības” īstenošanas plānā ir notikušas sekojošas 

izmaiņas: 
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 studiju kursa „Vispārējās un speciālās ķirurģijas pacientu aprūpe”’ studiju priekšmeti „Internās 

slimības”, „Acu slimības”, un „Fizikālā terapija un rehabilitācija” no 6.semestra tika pārcelti uz 

5.semestri; 

 studiju kursa „Sabiedrības veselības aprūpe” studiju priekšmeti „Sociālā aprūpe” un 

„Pedagoģija un veselības izglītība” no 5.semestra pārcelti uz 6.semetri. 

 

 studiju kurss „Prakse” 3.semestrī no 9 KP palielinātas uz 10KP; 

 studiju kurss „Prakse” 4.semestrī no 9 KP samazināts uz 7 KP; 

 studiju kurss „Prakse” 5.semestrī no 8 KP palielinātas uz 9KP; 

Kopējais KP skaits studiju kursā „Prakse” ir palicis nemainīgs. 

 

10.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz 

informācijas avotiem. 

Saskaņā ar Eiropas komisijas paziņojumu Briselē, 2013. gada 19.septembrī, „pieprasījums pēc darbaspēka 

veselības aprūpes nozarē pieaug — to apstiprina Eiropas Komisijas tikko izdotais jaunākais “Eiropas Vakanču 

monitors” (EVM). Nodarbinātība ES veselības aprūpes nozarē ir pieaugusi par gandrīz 2 % gadā laikposmā no 

2008. gada līdz 2012. gadam. Tas ir saistīts ar iedzīvotāju novecošanu, tehniskiem un medicīniskiem 

uzlabojumiem, to, ka cilvēki kļuvuši prasīgāki attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti un ka vairāk tiek uzsvērta 

profilaktiskā aprūpe. 2012. gadā gandrīz viens miljons cilvēku tika pieņemti darbā veselības aprūpes nozarē.”[1] 

2014.gada ziņojuma rādītāji iezīmē vēl lielāku pieprasījuma pieaugumu. Veselības aprūpes nozares nozīme 

darbvietu radīšanā tika uzsvērta Komisijas 2012. gada aprīļa nodarbinātības paketē (skatīt IP/12/380 un 

MEMO/12/252 ), kurā bija iekļauts arī Komisijas dienestu darba dokuments par rīcības plānu attiecībā uz ES 

veselības aprūpes personālu. Veselības aprūpes nozare nodarbina aptuveni 10 % strādājošo ES. 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas ziņojuma  par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, līdz 2030.gadam 

Veselības aprūpes cilvēkresursu pieprasījums pārsniegs piedāvājumu 1 

2015.gadā pamatdarbā ārstniecības iestādēs bija nodarbinātas 8945 māsas, kas ir par 4% mazāk nekā 2014.gadā.  

 

Galveno tendenču analīze ES prasmju panorāmā attiecībā uz medicīnas māsām un vecmātēm liecina, ka vairāki 

faktori veicina šo darbinieku nepietiekamību: nepietiekams skaits apmācītu medicīnas aprūpes darbinieku, 

starptautiska konkurence jautājumā par medmāsu pieņemšanu darbā, augsts pieprasījums pēc jaunās maiņas, 

ņemot vērā to, ka arvien pieaug to medmāsu un vecmāšu skaits, kam tuvojas pensijas vecums, augsts atbiruma 

līmenis, atalgojums un darba apstākļi, kā arī nevēlēšanās darīt smagu fizisku darbu.[2] 

Augstākminētais norāda uz speciālistu trūkumu veselības aprūpes jomā un stabilām absolventu nodarbinātības 

perspektīvām nozarē. 

10.8. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši) 

Nav. 

11. Studiju programmu raksturojums: Ārstniecība 

11.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un 

profesionālā kvalifikācija 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Apjoms 

KP 

Apjoms 

ECTS 

Studiju 

veids 

Līmenis Iegūstamā 

kvalifikācija 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=955&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=955&langId=en
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-380_en.htm?locale=fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-380_en.htm?locale=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/252&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/252&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/252&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7622&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7622&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7622&langId=en
http://euskillspanorama.ec.europa.eu/
http://euskillspanorama.ec.europa.eu/
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1. 
Ārstniecība 

120 180 Pilna laika 1.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

Ārsta palīgs 

11.2. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

MĒRĶI: UZDEVUMI: 

1.Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības iegūšanu ārsta palīga 

profesijā 

2.Sagatavot profesionālus ārsta palīgus, kuri spēj 

apmierināt sabiedrības veselības vajadzības 

3.Veicināt profesionālo izaugsmi un sniegt 

iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību 

4.Nodrošināt pamatu tām zināšanām un 

iemaņām, kuras ir nepieciešamas zinātniskajai 

pieejai medicīnā 

  

1.Izmantojot kritisko domāšanu, pielietot 

humanitārajās un ar to saistītajās  zinātnēs iegūtās 

zināšanas, nodrošinot veselību dažādiem indivīdiem 

2.Izmantot efektīvas saskarsmes iemaņas, praksē 

sadarboties ar pacientiem un veselības aprūpes 

komandas locekļiem, lai apmierinātu dažādu pacientu 

veselības veicināšanas, uzturēšanas un atjaunošanas 

vajadzības 

3.Izveidot, īstenot un izvērtēt pacientu izglītošanas 

plānu viņu veselības uzturēšanas, atjaunošanas un 

veicināšanas vajadzību apmierināšanai 

4.Integrēt medicīnas teorijas, kas nodrošina pētījumu 

klīnisko lēmumu pieņemšanu un ārsta palīga prakses 

uzlabošanu 

5. Integrēt profesionālajā ārsta palīga praksē jēdzienu 

par katra cilvēka neatkārtojamību un cieņu pret viņu 

un dzīvību 

6.Īstenot  un uzņemties atbildību par izglītošanos un 

profesionālo izaugsmi ārsta palīgā 

7.Sniegt zināšanas par ārsta palīga darba organizēšanu 

11.3. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

ZINĀŠANAS PRASMES KOMPETENCES 

➤ Socioloģijas pamati 

➤  Aprūpes pamatjēdzieni 

➤ Cilvēka pamatvajadzības 

➤  Projektu vadība 

➤ Veselības aprūpes sistēmas 

organizācija un ekonomikas 

principi 

 ➤ Savākt anamnēzi, dokumentēt 

to 

➤ Veikt pacienta izmeklēšanu un 

rezultātu novērtēšanu 

➤ Veikt pacienta dzīvībai svarīgo 

funkciju noteikšanu, 

monitorēšanu un iegūto datu 

interpretāciju 

➤ Veikt EKG pierakstu 

➤ Veikt grūtnieces stāvokļa 

novērtēšanu 

➤ Spējas veikt visa vecuma grupu 

pacientu izmeklēšanu, 

veselības stāvokļa izvērtēšanu 

un traucējumu diagnosticēšanu 

➤ Spējas, sadarbībā ar ārstu, 

nodrošināt nepārtrauktu 

medicīnisko palīdzību 

➤ Spējas sniegt neatliekamo 

medicīnisko palīdzību 

veselībai un dzīvībai kritiskās 

situācijās saslimušajiem un 

traumu guvušajiem saskaņā ar 
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  ➤ Klīniskā farmakoloģija 

➤ Propedeitika 

➤ Visu saslimšanu, traumu 

un patoloģisko stāvokļu 

etioloģija, patoģenēze, 

klīnika, diagnostika, 

difdiagnostika 

➤  Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība 

➤  Infekcijas kontrole 

➤ Klīniskās procedūras 

➤Dzemdību pieņemšana, 

jaundzimušo aprūpe 

➤ Darba, vides aizsardzība. 

➤ Uz pierādījumiem balstītas 

pētnieciskā procesa 

pamatnostādnes. 

 

 

  

➤ Veikt dzemdētājas stāvokļa 

novērtēšanu dzemdību laikā, 

pieņemt dzemdības 

➤ Veikt jaundzimušā 

novērtēšanu. Primāro apdari 

➤  Veikt bērnu psihomotorās 

attīstības  līmeņa novērtēšanu 

➤ Nozīmēt diagnozes 

precizēšanai nepieciešamos 

izmeklējumus 

➤ Lietot ekspresdiagnostikas 

metodes 

➤ Veikt pacientu sagatavošanu 

izmeklēšanai 

➤ Nodrošināt neatliekamo med. 

Palīdzību visu vecuma grupu 

pacientiem 

➤ Veikt nepieciešamās 

manipulācijas neatliekamo 

stāvokļu stabilizācijai 

➤  Konstatēt pacienta nāvi 

➤ Izrakstīt medikamentus 

➤ Veikt medikamentu iegādi, 

uzglabāšanu, atskaiti 

➤Veikt nepieciešamos 

pretepidēmiskos pasākumus 

➤ Veikt dažāda veida 

nepieciešamo izglītojošo darbu 

pacientiem, tā tuviniekiem 

➤ Noformēt un uzglabāt 

medicīnisko dokumentāciju 

 

algoritmiem, vadlīnijām un 

rekomendācijām 

➤ Spējas patstāvīgi lietot un 

izrakstīt medicīniskos 

preparātus 

 ➤ Spējas konstatēt pacienta nāvi 

➤ pējas, sadarbībā ar ārstu, veikt 

preventīvos pasākumus visa 

vecuma grupu pacientiem 

➤ Spējas veikt sievietes veselības 

stāvokļa novērtēšanu 

grūtniecības laikā, tās norises 

traucējumu diagnosticēšanu, 

nepieciešamo izmeklēšanu un 

neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšanu 

➤ Spējas veikt dzemdētājas 

stāvokļa novērtēšanu dzemdību 

perioda laikā un patstāvīgi pieņemt 

dzemdības pirmsslimnīcas etapā 

➤ Spējas veikt iznesta un 

neiznesta jaundzimušā 

novērtēšanu, nabas saites 

primāro apdari, aprūpi un 

profilaktiskos pasākumus 

➤ Spējas izglītot veselības 

aprūpes speciālistus, 

ārstniecības atbalsta personas 

un sabiedrības locekļus 

➤ Spējas piedalīties neatliekamās 

medicīniskās palīdzības, 

katastrofu medicīnas sistēmas un 

primārās veselības aprūpes darba 

organizēšanā 

➤ Spējas kritiski domāt un risināt 

problēmas fiziskas un 

psihoemocionālas slodzes 

apstākļos 

➤ Spējas nodrošināt un uzturēt 

drošu darba vidi, t.sk. ievērot 

darba aizsardzības prasības 

➤ Spējas nodrošināt iegūtās 

informācijas par pacienta 

privāto dzīvi, viņu ārstēšanu, 

slimības diagnozi un ārstēšanu 

konfidencionalitāti 

➤ Spējas nodrošināt darba tiesiko 

ettiecību normu ievērošanu 

➤ Spējas lietot informācijas 

tehnoloģijas sava darba 

veikšanai 

➤ Spējas lietot medicīniskās 

tehnoloģijas pacienta aprūpē 

➤ Spējas lietot medicīnisko 

terminoloģiju valsts valodā un 

vismaz divās svešvalodās 

➤ Spējas sazināties valsts valodā 

un vismaz divās svešvalodās 
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➤Pamatot ar zinātniskajiem 

pierādījumiem veselības 

aprūpes noorises. 

11.4. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu 

paredzēts īstenot svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. 

Prasības studiju uzsākšanai nosaka Uzņemšanas noteikumi, kas tiek apstiprināti IZM noteiktajā kārtībā un 

pieejami RSU SKMK mājas lapā internetā. Reflektanti pilna laika studijām tiek imatrikulēti studiju programmā 

kopējā konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto un tiem pielīdzināto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā 

un svešvalodā. Papildus prasības nav noteiktas. 

11.5. Studiju programmas plāns 

Studiju programmas īstenošanas plāns 2015./2016. studiju gadam saskaņots ar: 

- Rīgas Stradiņa universitātes mācību prorektori prof.T.Koķi  

- - ar Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības  fakultātes domi 2015. gada 

15.aprīļa  sēdē;, 

- Apstiprināts ar RSU Sarkanā Krusta  medicīnas koledžas padomes 24.04.2015. lēmumu. 

  

Studiju programmas kopējais apjoms ir 120 KP (jeb 180 ECTS). 

Obligātā izvēle: 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi        20 KP  (30 ECTS) 

2. Nozares studiju kursi                       66 KP  (99 ECTS) 

3. Prakse                                             20 KP  (30 ECTS) 

4. Kvalifikācijas darbs            10 KP  (20 ECTS) 

  

Kredītpunktu sadalījums pa A un C daļām  

Obligātā daļa A Izvēles daļa C Kopā 

116 KP 4 KP 120 KP 

  

Studiju programmas plāns: 

Nr. 

p.k. 

Studiju priekšmeti 
Iedalījum

s 
KP 

ECTS 

I 

sem. 

II 

sem. 

III 

sem. 

IV 

sem. 

V 

sem. 

VI 

sem. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

I Vispārizglītojošie studiju kursi 

1. Humanitāro zinātņu kurss          
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1.1. Filozofija, ētika A 2 3 2      

1.2. Medicīnas terminoloģija (angļu, vācu) A 2 3 2      

1.3. Latīņu valoda medicīnā A 2 3 1 1     

 Kopā:  6 9 5 1     

2. Sociālo zinātņu kurss          

2.1. Psiholoģija, Socioloģija A 4 6 2 2     

2.2. Pedagoģija A 2 3   2    

2.3. Uzņēmējdarbība A 6 9 1 1 1 2 1  

 Kopā:  12 18 3 3 3 2 1  

3. Dabas zinātņu un IT kurss          

3.1. Dabaszinātnes: Bioķīmija; Biofizika A 2 3 2      

3.2. Informācijas tehnoloģijas un statistika A 2 3 1    1  

 Kopā:  4 6 3    1  

II Nozares studiju kursi 

1. Profesijas pamata zinātņu kurss          

1. 1. Anatomija, citoloģija un ģenētika A 4 6 3 1     

1. 2. Fizioloģija un vispārējā patoloģija A 4 6 1 3     

1.3. Mikrobioloģija ar parazitoloģiju, higiēna A 2 3 2      

1.4. Cilvēka attīstība A 2 3  2     

1.5. 
Klīniskās procedūras ārsta palīga praksē 

A 4 6 1 2 1    
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1.6. Farmakoloģija A 5 8  2 1 2   

1.7. Katastrofu medicīna, civilā 

aizsardzība    un   militārā medicīna 

A 2 3     1 1 

1.8. Ārsta palīga rīcība NMP gadījumos A 4 6     2 2 

 Kopā:  27 41 7 10 2 2 3 3 

2. Speciālās medicīnas kurss          

2.1. Propedeitika, radioloģija A 2 3  1 1    

2.2. Ķirurģiskās slimības A 9 14   4 5   

2.3. Internās slimības A 12 18   6 3,5 2,5  

2.4. Ginekoloģija un dzemdniecība A 4 6    2 2  

2.5. Bērnu slimības A 4 6    2 2  

2.6. Psihiskās slimības A 2 3     2  

2.7. Rehabilitācija A 2 3      2 

2.8. Pētniecība veselības aprūpē A 2 3     2  

 Kopā:  37 56  1 11 12,5 10,5 2 

3. Profesionālās pilnveides kursi          

3.1. Stresa menedžments C 2 3  2     

3.2 Medicīnas terminoloģija svešvalodā C 2 3  2     

3.3 Sarkanais Krusts kā organizācija un 

tā principi 

C 2 3 2      

3.4. Medicīnas vēsture C 2 3 2      
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 Kopā:  4 6 2 2     

III Prakse A 20 30       

 Prakse I      3    

 Prakse II       4   

 Prakse III        4  

 Prakse IV         5 

IV Kvalifikācijas darbs A 10 15      10 

 Kopā:  120 180 20 20 20 20 20 20 

 

2015.g. – 2016. studiju gadā studiju programmas „Ārstniecība” īstenošanas plānā ir notikušas sekojošas 

izmaiņas: 

 Studiju priekšmets „Uzņēmējdarbība I” 1KP apmērā no 2.semestra pārcelts uz 1.semestri; 
 Studiju priekšmets „Uzņēmējdarbība II” 1KP apmērā no 3.semestra pārcelts uz 4.semestri; 
Kopējais KP skaits studiju kursā „Uzņēmējdarbība” ir palicis nemainīgs. 

 

 

11.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz 

informācijas avotiem. 

Skat.punktu 10.6. 

11.7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas 

ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši) 

Nav. 

12. Studiju programmas raksturojums 

Studiju programmu raksturojums: Ārstnieciskā masāža 

12.1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un 

profesionālā kvalifikācija 
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Nr. 

p.k. 

Nosaukums Apjoms 

KP 

Apjoms 

ECTS 

Studiju 

veids 

Līmenis Iegūstamā 

kvalifikācija 

1. 
Ārstnieciskā 

masāža 

80 12 Pilna laika 1.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

Masieris 

12.2. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

MĒRĶI UZDEVUMI 

1. Nodrošināt profesionālās zināšanas un 

prasmes, attīstot spējas patstāvīgi pielietot 

dažādus masāžas veidus, veicināt pacientu 

veselības un funkcionālā stāvokļa, ar veselību 

saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas 

uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētikas 

normu prasības. 

 

2. Nodrošināt 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības iegūšanu ārstnieciskajā masāžā; 

3.     Sagatavot kvalificētus masierus, kuras spēj 

apmierināt sabiedrības veselības aprūpes 

vajadzības pēc masāžas speciālistiem; 

4.     Veicināt studējoši profesionālo izaugsmi un 

sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu 2.līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību. 

  

1. Nodrošināt 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības iegūšanu atbilstoši MK noteikumiem par 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu. 

 

2.Sagatavot kvalificētus masierus, kuri spēj 

apmierināt sabiedrības veselības vajadzības. 

 

3. Sekmēt studentu izpratni par profesionālo ētiku kā 

dzīves darbības normu nacionālo un vispārcilvēcisko 

tikumisko vērtību statusā. 

 

4. Sekmēt studentu profesionālo kompetenču 

pilnveidi, kas ir atbilstošas darba tirgus prasībām un 

veicinās konkurētspēju darba tirgū. 

 

5.Sekmēt studējošo iespēju sagatavoties izglītības 

turpināšanai, lai iegūtu 2.līmeņa augstāko 

profesionālo vai akadēmisko izglītību. 

6.Attīstīt zinātniski pētniecisko darbību. 

12.3. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

ZINĀŠANAS PRASMES KOMPETENCES 

➤ skaidro aprūpes 

pamatjēdzienus: cilvēks, veselība, 

vide, aprūpe – un to savstarpējo 

saistību; 

➤ novērtē drošas vides 

uzturēšanas principus pacient, 

infekciju kontrolin 

➤ pārzina dažādu masāžu veidus, 

indikācijas un kontrindikācijas, 

masāžu higiēnu, pielietojamos 

materiālus; 

➤pārzina pacienta izmeklēšanu – 

ādas, zemādas, saistaudu, balsta – 

 ➤ Novērtē pacienta aktuālo 

veselība stāvokli, iespējamās 

kontrindikācijas masāžas 

procedūrām. 

➤ Sagatavo darba vidi, 

nepieciešamo aprīkojumu, 

aparatūru, materiālus un 

palīglīdzekļus masāžai atbilstoši 

pacienta stāvoklim. 

➤ Sagatavo pacientu masāžai. 

➤ Izprot ārsta norādījumus par 

pacienta slimību, slimības stadiju, 

 ➤Nodrošina profesionālu 

saskarsmi pacientu. 

➤ Diferencē veselības stāvokļa 

traucējumus. 

➤ Izmanto datu bāzes un patstāvīgi 

iepazīstas ar novitātēm specialitātē. 

➤Uzņemas atbildību par 

nepārtrauktu savu profesionālo 

pilnveidi. 

➤Izvērtē profesionālos rezultātus.  

➤Lieto masāžā atbilstošas 

medicīniskās ierīces un 

ārstnieciskās vielas.  
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kustību aparāta, stājas 

novērtējumu, skaidro 

konstitucionālās īpatnības; 

➤ pārzina ūdens dziedniecības un 

klasiskās dabas dziedniecības 

pamatprincipus. 

 

masāžas veidu, lokalizāciju un 

mērķiem. 

➤ Veic masāžas rezultātu 

novērtēšanu un dokumentēt to, 

nodrošināt medicīniskās 

dokumentācijas uzglabāšanu, 

nodrošināt konfidencialitāti. 

➤Strādā komandā. 

➤ Nodrošina neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. 

➤ Iegūst, novērtē un dokumentē 

pacienta datus.  

➤Veic pacientu, viņa ģimenes 

locekļu, veselības aprūpes 

komandas speciālistu, sabiedrības 

izglītošanas darbu.  

➤Sadarbojas ar citiem veselības 

un sociālās aprūpes 

profesionāļiem un institūcijām.  

➤Nodrošina un uztur drošu darba 

vidi.  

➤Lieto informācijas 

tehnoloģijas.  

➤Spēj veikt procedūras 

stacionētiem un ambulatoriem 

pacientiem atbilstoši standartiem.  

➤Spēj strādāt komandā, veicot 

pacientu aprūpi stacionārā un 

veicot aprūpi ambulatori. 

➤Spēj pielietot medicīniskās 

tehnoloģijas pacientu aprūpē. 

➤Spēj piedalīties rehabilitācijas 

pasākumu veikšanā pacientu 

veselības atjaunošanai, 

uzturēšanai un saglabāšanai. 

➤Spēj pielietot profesionālo 

terminoloģiju  

Izvērtē indikācijas un 

kontrindikācijas masāžai vai 

atsevišķām masāžas tehnikām.  

➤Ievēro profesionālo ētiku un 

konfidencialitāti saskarsmē ar 

pacientu, veido labestīgu, 

saprotošu un profesionālu dialogu 

ar pacientiem, darba devējiem un 

kolēģiem.  

➤Ievieš jaunākos uz 

pierādījumiem balstītus, kā arī 

labas prakses akceptētus 

sasniegumus veselības aprūpes 

jomā savā darbā.  

➤Plāno izglītojošu darbu, lai 

veicinātu pacienta aktīvu un 

apzinātu līdzdalību atveseļošanās 

procesā.  

Uzņemas atbildību par savas 

profesionālās darbības rezultātiem 

. 

  

12.4. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu 

paredzēts īstenot svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. 

Prasības studiju uzsākšanai nosaka Uzņemšanas noteikumi, kas tiek apstiprināti IZM noteiktajā kārtībā un 

pieejami RSU SKMK mājas lapā internetā. Reflektanti pilna laika studijām tiek imatrikulēti studiju programmā 

kopējā konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto un tiem pielīdzināto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā 

un svešvalodā. Papildus prasības nav noteiktas. 
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12.5. Studiju programmas plāns 

  

Studiju programmas īstenošanas plāns 2015./2016. studiju gadam tika realizēts saskaņā ar 2016.gada 

2.septembrī izsniegto licenci Nr.041017-3. 

 

 

Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 KP (jeb 120 ECTS). 

  

Obligātā izvēle: 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi        20 KP  (30 ECTS) 

2. Nozares studiju kursi                       36 KP  (54 ECTS) 

3. Prakse                                             16 KP  (24 ECTS) 

4. Kvalifikācijas darbs             8 KP  (12 ECTS) 

  

Kredītpunktu sadalījums pa A un C daļām: 

  

Obligātā daļa A Izvēles daļa C Kopā 

76 KP 4 KP 80 KP 

  

Studiju programmas plāns: izlabo 

  

Nr. 

p.k. 
Studiju priekšmeti Iedalījums KP ECTS 

I 

sem. 

II 

sem. 

III 

sem. 

IV 

sem. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

I 

1. Ievads specialitāte A 2 3 2    

1.1. 
Medicīnas terminoloģija 

(angļu, krievu,  latīņu) 
A 4 6 4    

1.2. Psiholoģija A 2 3 2    

1.3. Vide un veselība A 2 3 2    

1.4. Pedagoģija A 2 3  2   

1.5. Pētniecības metodes A 2 3   2  

1.6. Uzņēmējdarbība A 6 9 2 4   

 Kopā:  20 30 12 6 2  
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2. Nozares studiju kursi        

2. 1. Fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija A 4 6 1 3   

2.2. Propedeitika A 2 3 2    

2.3. Darba vides aizsardzība un ergonomija A 2 3    2 

2.4. Klīniskā medicīna A 6 9  6   

2.5. Klasiskā masāža A 4 6 2 2   

2.6. 
Neatliekamā medicīniskā palīdzības un 

civilā aizsardzība 
A 2 3   2  

2.7. Pediatrija un bērnu masāža A 2 3   2  

2.8. Speciālie masāžas veidi A 8 12   8  

2.9. Medicīniskā rehabilitācija A 2 3   3  

 Kopā:  32 48 5 11 15 2 

3. Profesionālās pilnveides kursi        

3.1. Veselības sporta pamati A 2 3  2   

3.2. Medicīniskā rehabilitācija A 2 1,5   2  

3.3. Nūjošana A 2 3   2  

3.4. Ievads alternatīvajos masāžas veidos A 2 3   2  

III Prakse A 16 24     

 Prakse I     4   

 Prakse II      2  

 Prakse III       10 

IV Kvalifikācijas darbs A 8 12    8 

 Kopā:  80 120 18 21 21 20 

12.6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz 

informācijas avotiem. 

Studiju Ārstnieciskā masāža programmas aktualitāti nosaka darba tirgus, tā prasības un iespējas. Darba 

tirgus garantē izglītības sistēmas attīstību un dod profesionālajai darbībai nepieciešamo kvalifikāciju. Latvijā tiek 

pievērsta uzmanība jautājumiem par darba resursu profesionālo sagatavošanu atbilstoši darba tirgus izvirzītajām 

prasībām, īpaši respektējot darba tirgu reģionos. Latvijā ir vairāk ka desmit rehabilitācijas centru, rehabilitācijas 

un fizikālās terapijas nodaļas ir visās daudzprofilu ārstniecības iestādēs un reģionālajos stacionāros. 

Veicot darba devēju aptauju, ir iegūti sekojoši rezultāti - Rīgā un Rīgas reģionā, un Vidzemes reģionā 

būtu nepieciešams vismaz 15, un Kurzemes un Zemgales reģionā - līdz 15 kvalifikāciju Masieris ieguvušu 

absolventu gadā. Dati iegūti, aptaujājot VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” , SIA Rehabilitācijas 

centrs „Līgatne”, Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1.slimnīca” poliklīniku „Šarlote”, LU Socialās pediatrijas centru 



30 
 

un ārstu rehabilitologu privātprakses, ģimenes ārstu privātprakses un reģionālo stacionāru Rehabilitācijas nodaļu 

vadību. 

. 

 Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros 

konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši) 

Nav. 

13.Studiju programmu „Māszinības”, „Ārstniecība”, „Ārstnieciskā masāža” praktiskā īstenošana 

(izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības 

kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un 

kārtība) 

  

Katram studiju kursam ir noteikts vadošais docētājs, kurš izstrādā un pilnveido docējamo studiju priekšmetu. Īsie 

studiju programmu apraksti tiek izskatīti Studiju programmas Padomes sēdēs un apstiprināti ar Koledžas direktora 

rīkojumu. 

Teorētiskās studijas tiek organizētas kopīgi vairākām studentu grupām, praktiskās nodarbības notiek katrai studiju 

grupai atsevišķi. 

Studiju kursu programmās paredzētās studiju darba organizēšanas metodes un rezultātu kontroles formas: 

1. studiju darba organizēšanas metodes ir lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, konsultācijas, 

konferences, studentu patstāvīgās studijas bibliotēkā, prakse. 

2. studiju rezultātu kontroles formas ir mutiski un rakstiski eksāmeni, ieskaites, esejas, prakses apraksts. 

Studentu studiju darba rezultātus vērtē 10 ballu skalā, uzskatot studiju rezultātu vērtējumu – 4 balles (gandrīz 

viduvēji) par zemāko sekmīgo vērtējumu. 

Vērtēšanas metodes studiju programmas īstenošanas plānā nosaka attiecīgā studiju programmas padome. 

Vērtēšanā izmanto studiju kursa docētāja izstrādātos kritērijus un atzīmju shēmu: tiek vērtēti vieni un tie paši darbi 

un tiek nonākts pie vienāda sprieduma par konkrētiem darbiem. To pārbauda neatkarīgi eksperti (citu studiju kursu 

docētāji). Tomēr jāapzinās, ka pilnīgu objektivitāti studentu sasniegumu vērtēšanā nav iespējams sasniegt, bet 

taisnīguma nodrošināšana ir summatīvās vērtēšanas mērķis, uz kuru ir jātiecas, lai nodrošinātu to, ka vērtēšana ir 

ticama un uz to var paļauties. 

Svarīga ir skaidrība sasniedzamajos studiju rezultātos un vērtēšanas kritērijos. Uzsākot studiju kursa 

apguvi, tie tiek izskaidroti, lai studentiem būtu izpratne par izvirzītajiem uzdevumiem un prasībām. Izstrādājot 

kritērijus, docētāji uzsvaru liek ne tikai uz zināšanu vērtēšanu, bet arī ietverot iemaņas, prasmes un kompetences. 

Izstrādājot vērtēšanas kritērijus, tiek iekļauts plašs uzdevumu spektrs, ko vēlas studentos attīstīt, kā arī veicināt 

studentus darboties dažādās situācijās. 

Katra studiju kursa programmas aprakstā ir norādīti sagaidāmie studiju rezultāti. Uzsākot studiju kursa 

īstenošanu, studenti tiek iepazīstināti ar studiju sagaidāmiem rezultātiem. 

Docētāji, konsultējot studentus un pieņemot izpildītos uzdevumus, izmanto arī e-vides iespējas. Notiek 

virzība uz studiju kursu teorētiskās daļas īstenošanu e-vidē. 

Praktiskajās nodarbībās tiek lietoti dažādi tehniskie līdzekļi - multimediju projektors, videokamera, 

paraugu kolekcijas, plakāti un shēmas. Kursa un pētniecības darbu aizstāvēšanā izmanto multimediju projektoru. 

Vairumā studiju kursu studenti saņem sagatavotus metodiskos materiālus e-vidē, kas ievērojami atvieglo studiju 

kursa satura uztveri. Atsevišķu studiju kursu apguvē praktiskajās nodarbībās izmantos dažādas studiju metodes – 

mazo grupu darbu, problēmsituāciju analīzi un risinājumus, lomu spēles, kā arī darbu elektroniskajā bibliotēkā. 

Docētājam studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta funkcija. Izvēlētās studiju 

metodes studentiem veicinās patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas attīstību. Tām jāveicina arī studentu 

komunikācijs prasmes, spēja darboties grupā, pārvarēt un atrisināt konfliktus, būt pašpārliecinātiem un atbildīgiem 

par lēmumu pieņemšanu. 

Akadēmiskais personāls savā darbā izmanto dažādus didaktisko metožu veidus, piemēram, lekcijas, 

semināru nodarbības, grupu apmācība, demonstrējumi, diskusijas, situāciju modelēšana u.c. Studiju procesā tiek 

izmantotas arī interaktīvās metodes. Interaktīvās studijas izpaužas ne tikai kā interesants studiju process, bet arī 
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rosina dalībniekus radošai pieejai, liek domāt, analizēt iegūto informāciju, apjēgt to, salīdzināt ar savu personisko 

pieredzi. 

Prakses tiek organizētas Latvijas veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs. Prakses vietā studentam ir 

paredzēts veselības aprūpes iestādes nozīmēts prakses vadītājs. Prakses laikā students nostiprina prakses 

programmā iekļautās prasmes un iemaņas. Praksi beidzot studentiem jāiesniedz prakses vērtējums. Studentiem 

prakse tiek organizēta studiju programmā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

 

Studiju programmas ietvaros paredzēta gan studentu pētnieciskā darbība (referāti, dalība konferencēs, 

studiju un kvalifikācijas darbu izstrāde u.c.), gan arī akadēmiskā personāla zinātniskā un metodiskā darbība studiju 

procesa nodrošināšanai (zinātnisko rakstu izstrāde, piedalīšanās pētījumos, konferencēs). Studiju noslēguma 

posmā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. 

 

Studiju noslēguma posmā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. 

Studentu darbs tiek vērtēts saskaņā ar RSU SKMK Nolikumu par studiju pārbaudījumu kārtību. 

. 

Vērtēšanas mērķi: 

1. nodrošināt studentus un docētājus ar informāciju par studentu spējām pielietot teorētiskās zināšanas, 

vispārējās un specifiskās iemaņas un prasmes, izveidot profesionālu attieksmi; 

2. novērtēt studentu sasniegumu progresu; 

3. nodrošināt studentiem atgriezenisko saiti un dot iespēju papildināt savas zināšanas. 

Vērtēšanas pamatprincipi: 

1. vērtēšanas obligātums – izglītības kā mācīšanas un mācīšanās neatņemama sastāvdaļa, kurā studenti 

saņem vērtējumu par izglītības programmu obligātā satura apguvi; 

2. vērtēšanas satura un kritēriju atklātība, skaidrība un pieejamība atbilstoši izvirzītajiem izglītības 

programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju priekšmeta mērķiem un uzdevumiem; 

3. sasniegumu summēšana – studentu un pedagogu uzticamas un noderīgas informācijas nodrošinājums 

par studenta veikumu/darba izpildi; 

4. vērtēšanas objektivitāte – saskaņā ar konkrētas izglītības programmas vai studiju priekšmeta programmas 

prasībām, vērtēšanas saturs, norises apstākļi, vērtēšanas kritēriji ir visiem studentiem vienādi. 

14. Pielikumi studiju programmai „Māszinības” 

14.1. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus latviešu 

valodā 

 

Vispārizglītojošo studiju kursā studenti apgūst medicīniskās latīņu valodas pamatus, spējas saprasties ar pacientu, 

gūst zināšanas sociālajās zinātnēs, uzņēmējdarbībā, apgūst dabaszinātnes, uzlabo prasmes darbā ar datoru un 

lietišķajām programmām,  apgūst prasmes izmantot informācijas tīklus, kas palīdz gan studiju programmas 

apguvei, gan kvalifikācijas darba gatavošanā. Svešvalodu apguvē uzsvars tiek likts uz medicīnisko terminoloģiju. 

Nozares studiju kursā sākotnēji studenti apgūst zināšanas par vesela un slima organisma uzbūvi, fizioloģiskajām 

norisēm dažādos vecumos, procedūru standartus, farmakoloģiju, kā arī darba organizāciju un dokumentāciju. Uz 

šo zināšanu pamata tiek būvētas speciālās zināšanas dažādās medicīnas disciplīnās. Speciālo medicīnisko 

priekšmetu teorija ir cieši saistīta ar praktiskajām nodarbībām, kur students redz un iemācās atpazīt un diagnosticēt 

saslimšanas pie slimnieka. Specializēto priekšmetu praktiskās nodarbības notiek pie māsas vai ārsta–nozares 

speciālista specializētajās nodaļās.  

Izvēles daļā piedāvātie studiju priekšmeti veicina studenta personīgo izaugsmi un viņa zināšanu pilnveidi. 

Prakses laikā studenti pilnveido savas zināšanas un prasmes gan saskarsmē ar pacientu, gan pacienta izmeklēšanā 

(veicot nepieciešamās manipulācijas), stāvokļa novērtēšanā, diagnostikā, rīcības taktikā un apūpē, nostiprina 

zināšanas un prasmes procedūru izpildē, aprūpes sniegšanā visos veselības aprūpes līmeņos, iemācās strādāt 

komandā un ievērot profesionālās ētikas normas. Prakses tiek organizētas dažādos stacionāros, aprūpes iestādēs 

un ģimenes ārstu praksēs. 
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Kvalifikācijas darba izstrādes laikā studenti veic pētniecisko darbu par izvēlētu, RSU SKMK Padomes apstiprinātu 

tēmu kompetenta docētāja vadībā. Kvalifikācijas darbu tēmas pārsvarā ir saistītas ar dažādu saslimšanu 

iespējamiem preventīviem pasākumiem, saslimšanu biežumu un to provocējošām situācijām, kā arī iedzīvotāju 

zināšanas par slimību izraisošiem faktoriem un to novēršanu.  

14.2. Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 

standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

augstākajā izglītībā, tai skaitā, ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija 

 

Studiju programmā iekļautie studiju kursi, to mērķi, uzdevumi, saturs un sasniedzamie rezultāti atbilst Māsas 

profesijas standartam PS 0146, kas apstiprināts ar IZM 07.01.2003. Rīkojumu Nr.6. 

 

Studiju programma ir veidota atbilstoši MK 20.03.2001. Noteikumiem Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”:  
MK “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standartu” Nr.141, 20.03.2001. 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas  

studiju programma Māszinības 41 723 

Iepriekšējā izglītība - vidējā  Iepriekšējā izglītība - vidējā 

Programmas apjoms no 80 – 120 kredītpunktiem, 120 – 

180 ECTS 

 120 kredītpunkti (180 ECTS) 

Studiju kursu kopējais apjoms ne mazāk kā 56 KP, bet 

nepārsniedzot 75% no programmas kopējā apjoma 

72 KP (108 ECTS), kas sastāda 60% no 

programmas kopējā apjoma 

Vispārizglītojošo mācību kursu apjoms ne mazāk kā 20 

KP 

Vispārizglītojošo studiju  kursu apjoms ir 20 KP (30 

ECTS) 

Nozares mācību kursi ne mazāk kā 36 KP Nozares studiju  kursu apjoms ir 52 KP (78 ECTS),  

tai skaitā izvēles studiju kursi 

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas 

modulis ne mazāk kā 6KP 

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis ir 6KP ( 9 ECTS) 

Prakses apjoms ne mazāk kā 16 KP Prakses apjoms ir 40  KP (60 ECTS ) 

2.semestrī  - 6 KP 

3.semestrī – 9 KP 

4. semestrī– 9 KP 

5. semestrī– 6 KP 

6. semestrī – 10 KP 

Kvalifikācijas darbs ne mazāk kā 8KP, bet nepārsniedzot 

10% no programmas kopējā apjoma 

Kvalifikācijas darba apjoms ir 8 KP (12 ECTS),  kas 

ir 8% no programmas kopēja apjoma  

 

 

14.3. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja 

līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 

Latvijā īstenoto programmu salīdzinājums: 

Kritērijs RSU Srakanā krusta 

medicīnas koledžas studiju 

programma Māszinības 

LU P.Stradiņa 

medicīnas koledžas 

studiju programma 

Māszinības 

Daugavpils Medicīnas 

koledža studiju 

programmu Māszinības 

Studiju ilgums un 

iepriekšējā izglītība 

3 gadi jeb 120 kredītpunkti  - 

iepriekšējā izglītība  - vidējā 

3 gadi jeb120 kredītpunkti  

- iepriekšējā izglītība  - 

vidējā 

3 gadi jeb120 kredītpunkti  

- iepriekšējā izglītība  - 

vidējā 

Studiju programmas 

īstenošanas veids un 

forma 

Pilna laika klātienes studijas Pilna laika klātienes 

studijas 

Pilna laika klātienes 

studijas 

Vispārizglītojošie 

studiju kursi  

17% no programmas kopējā 

apjoma 

 

18% no programmas 

kopējā apjoma 

17% no programmas 

kopējā apjoma 
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Nozaru profesionālie 

studiju kursi 

 

40% no programmas kopējā 

apjoma 

53% no programmas 

kopējā apjoma 

55% no programmas 

kopējā apjoma 

Izvēles studiju kursi 3.3% no programmas kopējā 

apjoma 

4% no programmas kopējā 

apjoma  

4% no programmas kopējā 

apjoma  

Prakses apjoms 40 kredītpunkti  23 kredītpunkti  20 kredītpunkti 

Klīniskās prakses 

sadalījums 

1.semestrī  - 0 KP 

2.semestrī – 6 KP 

3. semestris - 9 KP 

4. semestrī– 9 KP 

5. semestris – 6 KP 

6. semestrī – 10 KP 

1.semestrī  - 2 KP 

2.semestrī – 2 KP 

4. semestrī– 7 KP 

6. semestrī – 12 KP 

1.semestrī  - 2KP 

4. semestrī– 8 KP 

6. semestrī – 10 KP 

Kvalifikācijas  eksāmeni Kvalifikācijas darbs – 8 

kredītpunkti 

un kvalifikācijas eksāmena 

teorētiskā daļa (tests) un 

praktiskā daļa 

Kvalifikācijas darbs – 8 

kredītpunkti 

un kvalifikācijas 

eksāmena teorētiskā daļa 

(tests) 

Kvalifikācijas darbs – 10 

kredītpunkti 

un kvalifikācijas 

eksāmena teorētiskā daļa 

(tests) 

Studiju saturs Pamatojoties uz profesijas 

standartu 

Pamatojoties uz profesijas 

standartu 

Pamatojoties uz profesijas 

standartu 

Humanitārās zinātnes Aprūpes filozofija 4 KP 

Medicīnas terminoloģija 2 

KP 

Latīņu valoda 2 KP 

Latīņu valoda 2KP 

Profesionālā angļu valoda 

2KP 

Latīņu valoda 2KP 

Svešvaloda 2KP 

Sociālās zinātnes Psiholoģija un socioloģija 2 

KP 

Uzņēmējdarbība 6 KP 

Vispārīgā un saskarsmes 

psiholoģija 3KP 

Pētniecības metodes 

māszinībās un socioloģija 

2KP 

Uzņēmējdarbības 

kompetenču modulis 6KP 

Pedagoģijas pamatprincipi 

un pacientu apmācība 2KP 

Saskarsmes psiholoģija 

3KP 

Pētniecība 1KP 

Pedagoģija 1KP 

Darba organizācija, 

lietvedība un likumdošana 

1KP 

Profesijas pamata 

zinātnes un 

dabaszinātnes 

Bioķīmija un biofizika 2 KP 

Informācijas tehnoloģijas un 

statistika 2 KP 

Anatomija, citoloģija un 

ģenētika 2 KP 

Fizioloģija un vispārējā 

patoloģija 2 KP 

Mikrobioloģija ar 

parazitoloģiju, higiēna 2 KP 

Cilvēka attīstība 4 KP 

Farmakoloģija 4 KP 

Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība, katastrofu 

medicīna un civilā 

aizsardzība 2 KP 

Anatomija/biofizika 3KP 

Fizioloģija/bioķīmija 3KP 

Bioloģija un ģenētika 2KP 

Farmakoloģija 3KP 

Vispārējā patoloģija un 

patoloģiskā fizioloģija 

2KP 

Higiēna un vides medicīna 

2KP 

Mikrobioloģija, 

epidemioloģija  un 

infekciju kontrole 2KP 

Anatomija/biofizika 3KP 

Fizioloģija/bioķīmija 3KP 

Vispārējā bioloģija 2KP 

Farmakoloģija 3KP 

Vispārējā patoloģija un 

patoloģiskā fizioloģija 

2KP 

Higiēna un vides medicīna 

2KP 

Mikrobioloģija un 

epidemioloģija 2KP 

Vispārējā un speciālā 

ārstniecība un pacientu 

aprūpe 

Vispārējās un speciālās 

ķirurģijas pacientu aprūpe  4 

KP 

Vispārējās un speciālās 

medicīnas pacientu aprūpe 

10 KP 

Grūtnieču un ginekoloģisko 

pacientu aprūpe 2 KP 

Pediatrisko pacientu aprūpe, 

sociālā pediatrija 2 KP 

Mentālā veselība un 

psihiatrisko pacientu aprūpe 

2 KP 

Māsu profesijas filozofija 

un profesionālā ētika 2KP 

Aprūpes plānošana un 

dokumentācija 2KP 

Internā medicīna un 

pacientu aprūpe 4KP 

Ķirurģisko pacientu 

aprūpe 4KP 

Pediatrija un bērnu aprūpe 

4KP 

Dzemdniecība un 

ginekoloģija 2KP 

Terapeitisko pacientu 

aprūpe 4KP 

Ķirurģisko pacientu 

aprūpe 4KP 

Bērnu aprūpe 4KP 

Dzemdniecība un 

ginekoloģija 2KP 

Reanimācija 2KP 

Pacientu aprūpes filozofija 

2KP 

Ievads aprūpes procesā 

1KP 
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Sabiedrības veselības aprūpe 

2 KP 

Pētniecība un pētniecība 

veselības aprūpē 2 KP 

Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība un intensīvā 

terapija 2KP 

Onkoloģisko pacientu 

aprūpe 1KP 

LOR pacientu aprūpe 1KP 

Acu slimības un pacientu 

aprūpe 1KP 

Ādas un seksuāli 

transmisīvās slimības 1KP 

Geriatrisku pacientu 

aprūpe 1KP 

Neiroloģisko pacientu 

aprūpe 2KP 

Infekcijas slimības un 

pacientu aprūpe 2KP 

Pacientu aprūpe psihiatrijā 

un garīgā veselība 2 KP 

Profilaktiskā medicīna un 

rehabilitācija 3KP 

Māsu darba organizācija 

un vadība 1KP 

Neiroloģisko pacientu 

aprūpe 2KP 

Onkoloģisko pacientu 

aprūpe 2KP 

Ādas un STS pacientu 

aprūpe 1KP 

LOR pacientu aprūpe 1KP 

Acu slimības un pacientu 

aprūpe 1KP 

Mentālo pacientu aprūpe 

2KP 

Sabiedrības veselības 

aprūpe 1KP 

Medicīniskā rehabilitācija 

2KP 

Infekcijas slimības un 

pacientu aprūpe 2KP 

Profesionāli tehniskās 

iemaņas 

Klīniskās procedūras māsu 

praksē, radioloģija 6 KP 

Praktiskā darba iemaņas 

pacientu aprūpē 6KP 

Praktiskā darba iemaņas 

pacientu aprūpē 9KP 

  

Secinājumi:  

1. kopējais studiju programmas ilgums un kredītpunktu skaits ir līdzvērtīgs; 

2. studiju programmas apguves veids – pilna laika klātienes studijas; 

3. studiju programmās ir iekļauti vispārizglītojošie studiju kursi, nozares studiju kursi, pacientu aprūpes kursi 

atbilstoši profesijas standartam un 19.02.2002. MK Noteikumiem Nr.68 „Izglītības programmu minimālās 

prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”. 

 

Salīdzinājums ar ārvalstu studiju programmām: 

Salīdzināšana

s kritērijs 

RSU Sarkanā 

Krusta medicīnas 

koledžas studiju 

programma 

Māszinības 

Medical College 

Medical University 

Plovdiv studiju 

programma 

Māszinības 

Siauliai College studiju 

programma Māszinības 

 

Studiju ilgums 

3 gadi jeb 6 semestri  

3.5 gadi jeb 7 semestri 

 

3.5 gadi jeb 7 semestri 

Iepriekšējā 

izglītība 

vidējā  

vidējā 

 

vidējā 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

Māsa  Vispārējās aprūpes māsa 

ar iespējamo 

specializāciju: 

Anestezioloģija un 

intensīvā terapija, 

Ķirurģija, 

Psihiatrijas māsa, 

Pediatrijas māsa, 

Sabiedrības veselības 

māsa 

 

Vispārējās aprūpes māsa ar 

iespējamo specializāciju 

Anestēzijas un intensīvās terapijas 

māsa, 

Bērnu māsas, 

Sabiedrības veselības māsa, 

Garīgās veselības māsa 

Humanitārās 

zinātnes 

Aprūpes filozofija  

Medicīnas 

terminoloģija  

Latīņu valoda  

 Latīņu valoda un 

medicīniskā 

terminoloģija 

 Svešvalodas 

 

Sociālās 

zinātnes 

Psiholoģija un 

socioloģija 

Uzņēmējdarbība  

 Medicīniskā 

psiholoģija 

 Medicīniskā ētika 

 Profesionālā komunikācija 

 Pedagoģija  

 Psiholoģija 
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 Pedagoģija 

 Pacientu apmācība 

 Juridiskie aspekti 

 

 Pētniecības metodoloģija 

 Profesionālās darbības juridiskie 

aspekti 

 Profesionālā ētika 

 Filozofija  

Fundamentālās 

zinātnes 

Bioķīmija un biofizika 

Informācijas 

tehnoloģijas un 

statistika  

Anatomija, citoloģija 

un ģenētika  

Fizioloģija un vispārējā 

patoloģija  

Mikrobioloģija ar 

parazitoloģiju, higiēna  

Cilvēka attīstība  

Farmakoloģija  

Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība, 

katastrofu medicīna un 

civilā aizsardzība  

 Anatomija 

 Vispārējā un klīniskā 

patoloģija 

 Medicīniskā ģenētika 

 Fizioloģija un 

patoloģiskā fizioloģija 

 Farmakoloģija 

 Higiēna un ekoloģija 

 Mikrobioloģija, 

parazitoloģija un 

virusoloģija 

 Anatomija 

 Vides medicīna 

 Bioķīmija 

 Farmakoloģija 

 Fizioloģija 

 Vispārējā patoloģija 

 Biofizika un radioloģija 

 

Vispārējā un 

speciālā 

ārstniecība un 

aprūpe 

Vispārējās un speciālās 

ķirurģijas pacientu 

aprūpe   

Vispārējās un speciālās 

medicīnas pacientu 

aprūpe  

Grūtnieču un 

ginekoloģisko pacientu 

aprūpe  

Pediatrisko pacientu 

aprūpe, sociālā 

pediatrija  

Mentālā veselība un 

psihiatrisko pacientu 

aprūpe  

Sabiedrības veselības 

aprūpe  

Pētniecība un 

pētniecība veselības 

aprūpē  

 Māszinību teorija 

 Internā medicīna un 

pacientu aprūpe 

 Ķirurģija un pacientu 

aprūpe 

 Pediatrija un pacientu 

aprūpe 

 Neatliekamā palīdzība 

 Ginekoloģija un 

dzemdniecība 

 Vispārējā aprūpe  

 Fizikālā terapija un 

rehabilitācija 

 Aprūpe mājās 

 Neiroloģija  

 Psihiatrija 

 Vecu cilvēku aprūpe 

 Sociālā aprūpe 

 Paliatīvā aprūpe 

 Onkoloģisko pacientu 

aprūpe 

 Infekcijas slimības un 

pacientu aprūpe 

 Acu slimības 

 LOR pacientu aprūpe 

 Ādas un seksuāli 

transmisīvās slimības  

 Vispārējā aprūpe 

 Bērnu aprūpe 

 Terapeitisko pacientu aprūpe 

 Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība un intensīvā terapija 

 Ķirurģisko pacientu aprūpe  

 Gerontoloģija  un geriatrisku 

pacientu aprūpe 

 Onkoloģisko pacientu aprūpe 

 Rehabilitācija 

 Dermatoveneroloģija 

 Infekcijas slimības un pacientu 

aprūpe 

 Sabiedrības veselība un ģimenes 

aprūpe 

 

 

14.4..Informācija par studējošajiem pārskata periodā: 

 

Studiju 

programma 

Studējošo skaits Studiju forma 1.studiju gadā 

imatrikulēto studējošo 

skaits 

Absolventu 

skaits 

Māszinības 221 Pilna laika 73 59 
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14.5.Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana 

studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

 

RSU SKMK organize vairāku līmeņu studējošo aptaujas: 

 katra akadēmiskā gada beigās tiek veiktas studējošo aptaujas par studiju procesu, to rezultāti tiek apspriesti 

studiju programmas Padomes sēdēs; 

 katra studiju kursa noslēgumā (teorijas un praktiskās daļas, kā arī studiju prakses) notiek anketēšana, lai 

novērtētu studiju kursa kvalitāti. Tiek veikti kvantitatīvi un kvalitatīvi mērījumi. Docētāji tiek iepazīstināti 

ar anketēšanas rezultātiem ikgadējo pārrunu laikā.  

 

Studiju kursu vērtējums studentu skatījumā: 

Vērtējums izteikts 5 ballu sistēmā 

 

 Vērtējums 

Vispārizglītojošo studiju kursu kopējais novērtējums   4,46 

Nozares studiju kursu kopējais novērtējums 4,55 

Nozares studiju kursu praktisko nodarbību kopējais novērtējums 4,60 

 

Studiju kursi, kur iegūts visaugstākais vērtējums: 

 Stresa menedžments 

 Latīņu valoda medicīnā 

 Medicīnas terminoloģija 

 Medicīnas vēstures 

 Prakse 

 Anatomija 

Studiju kursi, kuros ir vislielākais nesekmīgi 

studējošo: 

 Farmakoloģija 

 Cilvēka attīstība 

 Bērnu slimības  

 Uzņēmējdarbība 

 

 

Ikgadējās novērtēšanas ietvaros ar docētājiem notiek pārrunas par studentu aptauju rezultātiem un iespējamajiem 

uzlabojumiem studiju kursa realizācijā. Rezultātā katru gadu novērojama rezultātu uzlabošanās atsevišķu docētāju 

vērtējumā. 

 

Katru gadu tiek vērtēta studentu apmierinātība ar praksi un 2015./2016.studiju gadā rezultāti bija sekojuši: 

 

 
 

 Lai noskaidrotu III studiju gada studentu viedokli par studiju programmas „Māszinības” efektivitāti un studentu 

apmierinātību ar studijām, tika veikta aptauja 43 absolventu vidū.  

 

Kvalifikācijas darba vērtējums 

KD vērtējums 1 2 3 4 5 

docētājs   1 11 31 

 

26; 38%

31; 45%

10; 
14%

2; 3%

Kā kopumā vērtējat praksē pavadīto laiki (n=69)

ļoti labi

labi

gandrīz labi

slikti
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Docētāji, kuri novērtēti atzinīgi – Ināra Upmale, Inga Odiņa, Ilze Celma, Liene Veitnere, Gunta Zirnīte 

Rezultāti liecina, ka pārsvarā studenti (34 respondenti) docētāja/darba vadītāja ieguldījumu vērtē ar augstāko 

vērtējumu 5, 11 studenti vērtē ar  4 ballēm un tikai 11 studenti vērtē ar 3 ballēm. Vērtējumu ar 1 un 2 ballēm nav 

atzīmējis neviens students. Savukārt savu ieguldījumu pārsvarā studenti vērtē ar 4 ballēm, ko atzīmē vairākums 

no aptaujātajiem. Viens students savu ieguldījumu vērtējis ar 2 ballēm. 

          

 Studiju procesa vērtējums 

Teorija 1 2 3 4 5 

   1 18 23 

Prakse 1 2 3 4 5 

   3 5 33 

 

Vērtējot studiju procesu Koledžā, gan teoriju, gan praksi studenti pārsvarā novērtē ar 4 un 5 ballēm, kas varētu 

liecināt par studentu apmierinātību ar studiju procesu Koledžā. 

 

Nākotnes plāni 

Strādāt medicīnā 29 

Studijas medicīnā 34 

Studijas citur 1 

 

15. Pielikumi studiju programmai „Ārstniecība” 

15.1. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus latviešu 

valodā 

  

Vispārizglītojošo studiju kursā studenti apgūst medicīniskās latīņu valodas pamatus, spējas saprasties ar pacientu, 

gūst zināšanas sociālajās zinātnēs, uzņēmējdarbībā, apgūst dabaszinātnes, uzlabo prasmes darbā ar datoru un 

lietišķajām programmām,  apgūst prasmes izmantot informācijas tīklus, kas palīdz gan studiju programmas 

apguvei, gan kvalifikācijas darba gatavošanā. Svešvalodu apguvē uzsvars tiek likts uz medicīnisko terminoloģiju. 

Nozares studiju kursā sākotnēji studenti apgūst zināšanas par vesela un slima organisma uzbūvi, fizioloģiskajām 

norisēm dažādos vecumos, procedūru standartus, farmakoloģiju, kā arī darba organizāciju un dokumentāciju. Uz 

šo zināšanu pamata tiek būvētas speciālās zināšanas dažādās medicīnas disciplīnās. Speciālo medicīnisko 

priekšmetu teorija ir cieši saistīta ar praktiskajām nodarbībām, kur students redz un iemācās atpazīt un diagnosticēt 

saslimšanas pie slimnieka. Specializēto priekšmetu praktiskās nodarbības notiek pie māsas vai ārsta–nozares 

speciālista specializētajās nodaļās. 

Izvēles daļā piedāvātie studiju priekšmeti veicina studenta personīgo izaugsmi un viņa zināšanu pilnveidi. 

Prakses laikā studenti pilnveido savas zināšanas un prasmes gan saskarsmē ar pacientu, gan pacienta izmeklēšanā 

(veicot nepieciešamās manipulācijas), stāvokļa novērtēšanā, diagnostikā, rīcības taktikā un apūpē, nostiprina 

zināšanas un prasmes procedūru izpildē, aprūpes sniegšanā visos veselības aprūpes līmeņos, iemācās strādāt 

komandā un ievērot profesionālās ētikas normas. Prakses tiek organizētas dažādos stacionāros, aprūpes iestādēs 

un ģimenes ārstu praksēs. 

Kvalifikācijas darba izstrādes laikā studenti veic pētniecisko darbu par izvēlētu, RSU SKMK Padomes apstiprinātu 

tēmu kompetenta docētāja vadībā. Kvalifikācijas darbu tēmas pārsvarā ir saistītas ar dažādu saslimšanu 

iespējamiem preventīviem pasākumiem, saslimšanu biežumu un to provocējošām situācijām, kā arī iedzīvotāju 

zināšanas par slimību izraisošiem faktoriem un to novēršanu. 
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15.2. Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 

standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

augstākajā izglītībā, tai skaitā, ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija 

Studiju programmā iekļautie studiju kursi, to mērķi, uzdevumi, saturs un sasniedzamie rezultāti atbilst Ārsta aplīga 

profesijas standartam, apstiprinātam 2011.gada 15.septembrī, protokols Nr.7. Studiju programma ir veidota 

atbilstoši MK 20.03.2001. Noteikumiem Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”. 

  

MK “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standartu” Nr.141, 20.03.2001. 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

studiju programma Ārstniecība 41 721 

Iepriekšējā izglītība - vidējā  Iepriekšējā izglītība - vidējā 

Programmas apjoms no 80 – 120 kredītpunktiem, 120 – 

180 ECTS 

 120 kredītpunkti (180 ECTS) 

Studiju kursu kopējais apjoms ne mazāk kā 56 KP, bet 

nepārsniedzot 75% no programmas kopējā apjoma 

72 KP (108 ECTS), kas sastāda 60% no 

programmas kopējā apjoma 

Vispārizglītojošo mācību kursu apjoms ne mazāk kā 20 

KP 

Vispārizglītojošo studiju  kursu apjoms ir 20 KP 

(30 ECTS) 

Nozares mācību kursi ne mazāk kā 36 KP Nozares studiju  kursu apjoms ir 66 KP (99 ECTS),  

tai skaitā izvēles studiju kursi 

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas 

modulis ne mazāk kā 6KP 

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču 

veidošanas modulis ir 6KP (9 ECTS) 

Prakses apjoms ne mazāk kā 16 KP Prakses apjoms ir 20  KP (30 ECTS ) 

2.semestrī  - 3 KP 

3.semestrī – 4 KP 

4. semestrī– 4 KP 

5. semestrī– 4 KP 

6. semestrī – 5 KP 

Kvalifikācijas darbs ne mazāk kā 8KP, bet 

nepārsniedzot 10% no programmas kopējā apjoma 

Kvalifikācijas darba apjoms ir 10 KP (15 ECTS),  

kas ir 8% no programmas kopēja apjoma 

15.3. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja 

līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu vai koledžu studiju programmām 

  

Salīdzinājums ar Koledžām Latvijā: 

Kritēriji RSU SKMK 

studiju programma 

„Ārstniecība” 

Daugavpils Medicīnas 

koledža studiju programma 

„Ārstniecība” 

Studiju ilgums un iepriekšējā 

izglītība 

3 gadi jeb 120 KP (180 ECTS) 

iepriekšējā izglītība  - vidējā 

3 gadi jeb 120 KP (180 ECTS) 

iepriekšējā izglītība  - vidējā 

Studiju programmas īstenošanas 

veids un forma 

Pilna laika klātienes studijas Pilna laika klātienes studijas 
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Vispārizglītojošie studiju kursi 16% no programmas kopējā 

apjoma 

17,5 % no programmas kopējā 

apjoma 

Nozaru profesionālie studiju kursi 58 % no programmas kopējā 

apjoma 

57,5 % no programmas kopējā 

apjoma 

Izvēles studiju kursi 3% no programmas kopējā 

apjoma 

3,3 % no programmas kopējā 

apjoma 

Prakse 20 kredītpunkti 20 kredītpunkti 

Klīniskās prakses sadalījums 2.semestrī  - 3 KP 

3.semestrī – 4 KP 

4. semestrī– 4 KP 

5. semestrī – 3 KP 

6. semestrī – 6 KP 

2.semestrī – 2 KP 

4. semestrī– 6 KP 

6. semestrī – 12 KP 

Kvalifikācijas  eksāmeni Kvalifikācijas darbs – 10 KP, 

kvalifikācijas eksāmena 

teorētiskā un praktiskā  daļa 

Kvalifikācijas darbs – 10 KP 

un kvalifikācijas eksāmena 

teorētiskā daļa 

Studiju saturs Pamatojoties uz profesijas 

standartu 

Pamatojoties uz profesijas 

standartu 

          

Secinājumi: 

1. kopējais studiju programmas ilgums un kredītpunktu skaits ir līdzvērtīgs; 

2. studiju programmas apguves veids – pilna laika klātienes studijas; 

3. studiju programmās ir iekļautie kursi atbilst LR MK 20.03.2001. Noteikumiem Nr.141 „Noteikumi par 

valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”. 

  

Salīdzinājums ar ES valsts koledžu: 

Kritēriji salīdzinājumam RSU Sarkanā Krusta 

medicīnas koledža 

Oulu University of Applied 

Sciences Finland 

  

Iegūstamā kvalifikācija, 

grāds 

1.līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība, 

ārsta palīga kvalifikācija 

Bakalaura grāds māszinībās  un 

paramediķa bakalaura grāds 

(Paramedics and the Registered 

Nurses degrees) 

Programmas apjoms 180 ECTS 240 ECTS 

Programmas realizācijas 

laiks 

6 semestri 8 semestri 

Prakse 50%  no visiem kredītpunktiem 50% no visiem kredītpunktiem 

Teorija – ne mazāk kā 1/3 no 

kopējā stundu skaita 

90 ECTS 120 ECTS 
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Studiju programmas 

īstenošanas veids un forma 

Pilna laika klātienes studijas Pilna laika klātienes studijas 

Studiju saturs Pamatojoties uz profesijas 

standartu un  LR MK 

noteikumiem Nr.268 

Saskaņā ar Eiropas Direktīvām 

māsu izglītībai 

Nozares pamatkursi: 

  

Anatomija, citoloģija un 

ģenētika 4KP Latīņu valoda  

medicīnā 2KP 

Fizioloģija un vispārējā 

patoloģija 4KP 

Mikrobioloģija ar 

parazitoloģiju, higiēna 2KP 

Cilvēka attīstība 2KP 

Klīniskās procedūras ārsta 

palīgu praksē 4 KP 

Farmakoloģija 4KP 

Ārsta palīga darba organizācija 

un pētniecība 2KP 

Propedeitika, radioloģija 2KP 

Katastrofu medicīna, civilā 

aizsardzība un militārā 

medicīna 2KP 

Public Health and 

interprofessional work 3KP; 

Basics of health promotion 3 KP 

Basics of Human Anatomy and 

Physiology 5 KP 

Pathology, Pathophysiology 

and Clinical Physiology 4 KP 

Basics of Microbiology and 

Infection Control 3 KP 

Developmental Psychology 3 

KP 

Crisis Psychology3 Kp 

  

Profesionālās specializācijas 

kursi 
  

  

Ārsta palīga rīcība NMP 

gadījumos 4 KP, 

Internās slimības  14KP, 

Ķirurģiskās slimības 6KP, 

Bērnu slimības 4KP, 

Grūtniecības patoloģijas un 

ginekoloģiskās slimības  4KP 

Psihiskās slimības 2KP 

Rehabilitācija 2KP 

Pētniecība veselības aprūpē 

2KP 

Basic s of Emergency Nursing 5 

KP; 

Pre-hospital Emergency 

Nursing at Basic Level I-4 KP; 

Pre-hospital Emergency 

Nursing at Basic Level II 5 KP; 

Pre-hospital Emergency 

Nursing at Advanced Level I 5 

KP 

Emergency Nursing at 

Advanced Level II 5 KP; 

Leadership and 

Interprofessional Co-operation 

in Emergency Nursing 5 KP 

15.4.Informācija par studējošajiem pārskata periodā: 

  

Studiju 

programma 

Studējošo skaits Studiju forma 1.studiju gadā 

imatrikulēto studējošo 

skaits 

Absolventu skaits 
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Ārstniecība 211 Pilna laika 57 67 

  

15.5.Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana 

studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

  

RSU SKMK organizē vairāku līmeņu studējošo aptaujas: 

 katra akadēmiskā gada beigās tiek veiktas studējošo aptaujas par studiju procesu, to rezultāti tiek apspriesti 

studiju programmas Padomes sēdēs; 

 katra studiju kursa noslēgumā (teorijas un praktiskās daļas, kā arī studiju prakses) notiek anketēšana, lai 

novērtētu studiju kursa kvalitāti. Tiek veikti kvantitatīvi un kvalitatīvi mērījumi. Docētāji tiek iepazīstināti 

ar anketēšanas rezultātiem ikgadējo pārrunu laikā.. 

  46% studentu adaptējušies koledžā jau pirmo 2 mēnešu laikā. ~ 80 % apmierina lekciju un praktisko 

nodarbību organizācija, izteikta neapmierinātība par dienas sadaļu, jo nevar plānot brīvu laiku darbam. 

   

 Studiju kursu vērtējums studentu skatījumā: 

Vērtējums izteikts 5 ballu sistēmā 

 

 Vērtējums 

Vispārizglītojošo studiju kursu kopējais novērtējums   4,66 

Nozares studiju kursu kopējais novērtējums 4,33 

Nozares studiju kursu praktisko nodarbību kopējais novērtējums 4,42 

 

Studiju kursi, kur iegūts visaugstākais vērtējums: 

 Stresa menedžments 

 Latīņu valoda medicīnā 

 Medicīnas terminoloģija 

 Medicīnas vēstures 

 Prakse 

 Anatomija 

 

Studiju kursi, kuros ir vislielākais nesekmīgi 

studējošo: 

 Farmakoloģija 

 Cilvēka attīstība 

 Bērnu slimības  

 Uzņēmējdarbība 

 

 

Ikgadējās novērtēšanas ietvaros ar docētājiem notiek pārrunas par studentu aptauju rezultātiem un iespējamajiem 

uzlabojumiem studiju kursa realizācijā. Rezultātā katru gadu novērojama rezultātu uzlabošanās atsevišķu docētāju 

vērtējumā. 

 

Katru gadu tiek vērtēta studentu apmierinātība ar praksi un 2015./2016.studiju gadā rezultāti bija sekojuši: 
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Ar klīniskajām praksēm kopumā studenti ir apmierināti, lai gan pārāk maz tiek atļauts veikt manipulācijas, bieži 

vien var tikai skatīties. Atzīmē labu attieksmi. Interesantākas ir ķirurģijas prakses. 

 

 

 Lai noskaidrotu III studiju gada studentu viedokli par studiju programmas „Ārstniecība” efektivitāti un studentu 

apmierinātību ar studijām, tika veikta aptauja 47 absolventu vidū.  

 

Kvalifikācijas darba vērtējums 

KD vērtējums 1 2 3 4 5 

docētājs  5 3 23 39 

 

Docētāji, kuri novērtēti atzinīgi – Iveta Norko, Inga Vikmane, Ilze Celma, Gunta Zirnīte, Jolanta Līcīte 

Rezultāti liecina, ka studenti pārsvarā (39 respondenti) docētāja/darba vadītāja ieguldījumu vērtē ar augstāko 

vērtējumu 5, 23 studenti vērtē ar  4 ballēm un tikai 3 studenti vērtē ar 3 ballēm un 5 ar 2 ballēm.  

  

Studiju procesa vērtējums 

Teorija 1 2 3 4 5 

   1 32 33 

Prakse 1 2 3 4 5 

   1 18 50 

 

Gan teoriju, gan praksi studenti pārsvarā novērtē ar 4 un 5 ballēm, kas varētu liecināt par studentu apmierinātību 

ar studiju procesu Koledžā. 

  

Nākotnes plāni 

Strādāt medicīnā 42 

Strādāt ne-medicīnā 1 

Studijas medicīnā 34 

Studijas citur 0 

Cits 6 

 

16. Pielikumi studiju programmai „Ārstnieciskā masāža” 

16.1. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus latviešu 

valodā 

  

Vispārizglītojošo studiju kursu plānotais rezultāts ir  zināšanu prasmju un kompetenču kopums, kas studentiem 

nodrošina profesijas apguvi: 

1. studējošo izpratne par veselības aprūpes organizācijas principiem un zināšanas, kas nepieciešamas 

masierim ikdienas profesionālajā darbībā; zināšanas un izpratne par medicīnas terminoloģiju un svešvalodu 

40; 
39%

32; 31%

25; 
24%

6; 6%

Kā kopumā vērtējat praksē pavadīto laiki (n=103)

ļoti labi

labi

gandrīz labi

slikti
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lietošanu un nozīmi medicīnas terminoloģijas apguvē;  izpratne par valodas nozīmi citu studiju priekšmetu 

apguvē; 

2. saskarsmes prasmes attiecībās ar kolēģiem, pacientiem, pacientu tuviniekiem; prasme orientēties aktuālās 

sociālās problēmās, kas saistīts ar cilvēku garīgo un fizisko veselību; 

3. zināšanas par pedagoģisko procesu un prasmes pacientu un to piederīgo izglītošanā par veselības 

saglabāšanu; masiera patstāvīgai profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

kompetence uzņēmējdarbībā. 

Nozares studiju kursu plānotais rezultāts ir: 

1. studenta zināšanas par cilvēka anatomiju, fizioloģiju; prasmes novērtēt pacienta veselības stāvokli; 

2. spēja pielietot profesionālajā darbībā  dažādus masāžas veidus un paņēmienus dažādu vecuma grupu 

pacientiem un pie dažādiem funkcionālajiem stāvokļiem; 

3. prasme sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

4. zināšanas un prasmes uzturēt atbilstošu darba vidi; spējas iesaistīties civilajā aizsardzībā. 

5. Prakse ir tieši saistīta ar teorētiskajā daļā iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetenci, jo praksē studenti 

var pilnveidot savas zināšanas un papildināt prasmes. Prakses mērķis ir nostiprināt zināšanas un pilnveidot 

prasmes masāžas tehnikās, to izpildē, spējā izvērtēt pacienta veselības stāvokli, nodrošināt komfortu un 

veikt pacienta izglītošanu, kā arī veicināt masierim nepieciešamo saskarsmes prasmju un psiholoģisko 

īpašību pilnveidošanos, ievērojot profesionālās ētikas normas. 

6. Prakses plānotais rezultāts ir studenta kompetence izmantot iegūtās zināšanas un prasmes masiera 

profesionālajā darbībā. Masieris ir kompetents strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs 

atbilstoši iegūtajai profesijai vai darboties kā individuālais komersants vai pašnodarbināta persona 

 

Kvalifikācijas darba izstrādes laikā studenti veic pētniecisko darbu par izvēlētu, RSU SKMK Padomes apstiprinātu 

tēmu kompetenta docētāja vadībā.  

16.2. Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 

standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

augstākajā izglītībā, tai skaitā, ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija 

Studiju programma Ārstnieciskā masāža atbilstība  

valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

Valsts profesionālās augstākās izglītības standarts 

paredz: 

Studiju programma Ārstnieciskā masāža paredz: 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības 

programma tiek īstenota augstskolā vai koledžā 

Programma tiks īstenota 2 vietās: Rīgas Stradiņa 

universitātes Liepājas filiālē un 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

obligātais saturs ietverts šādās programmu pamatdaļās: 

1. mācību kursi (piemēram, lekcijas, semināri, 

laboratorijas darbi un praktiskie darbi, konsultācijas, 

patstāvīgais darbs) 

 

2. mācību prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk — 

prakse) 

3. kvalifikācijas darbs 

Studiju programma Ārstnieciskā masāža satur sekojošas 

programmas pamatdaļas: 

1.Studiju kursi, kuri tiks realizēti lekciju, semināru, 

praktisko nodarbību veidā RSU Liepājas filiālē un RSU 

Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un studentu 

patstāvīgā darba veidā 

2.Mācību prakse, kas tiks organizēta veselības aprūpes 

iestādēs 

3.Kvalifikācijas darbs kā studenta patstāvīgā darba 

forma, sadarbībā ar kvalifikācijas darba vadītāju 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

mācību kursu obligāto saturu veido: 

Studiju programma Ārstnieciskā masāža mācību kursu 

obligāto saturu veido obligātie mācību kursi, tajā skaitā: 

1.Vispārizglītojošais mācību kurss: 
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1. vispārizglītojošais mācību kurss: 

1.1. humanitārās zinātnes 

 

 

 

 

 

1.2. sociālās zinātnes 

 

 

 

1.3. dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas 

tehnoloģijas 

 

 

 

2. nozares mācību kursi: 

2.1. obligātie mācību kursi, tajā skaitā: 

 

 

 

 

2.1.1. modulis uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 

2.2. izvēles mācību kursi 

 

 

 

 

3. konkrētās profesijas mācību kursi 

 

Humanitārās zinātnes: 

Veselības aprūpes un darba organizācijas pamati;  

Profesionālā ētika;  

Medicīnas terminoloģija angļu valodā; Medicīnas 

terminoloģija latīņu valodā; Medicīnas terminoloģija 

krievu valodā 

Sociālās zinātnes: 

Psiholoģija; 

Pedagoģija; 

Pētniecības metodes 

Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas 

tehnoloģijas; 

Anatomija; 

Fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija; 

Vide un veselība 

 

2. Nozares mācību kursi: 

Propedeitika; 

Klīniskā medicīna;  

Pediatrija un bērnu masāža; 

NMP un civilā aizsardzība; 

Darba aizsardzība un ergonomika 

 

Uzņēmējdarbības modulis 

 

Izvēles mācību kursi: 

Aromterapija; 

Veselības sporta pamati; 

Nūjošana; 

Ievads alternatīvajos masāžu veidos 

 

3.konkrētās profesijas mācību kursi 

Klasiskā masāža; 

Medicīniskā rehabilitācija; 

Speciālās masāžas 

Programmas un mācību kursa apjoms tiek izteikts 

kredītpunktos 

Studiju programma Ārstnieciskā masāža satur 80 KP vai 

120 EKI 

 

1. Mācību kursi — kopējais apjoms — ne mazāk kā 

56 kredītpunkti, bet nepārsniedzot 75% no 

programmas kopējā apjoma; 

2. vispārizglītojošie mācību kursi — ne mazāk kā 

20 kredītpunktu; 

3. nozares mācību kursi — ne mazāk kā 36 

kredītpunkti; 

4. prakse — ne mazāk kā 16 kredītpunktu; 

5. kvalifikācijas darbs — ne mazāk kā 8 

kredītpunkti, bet nepārsniedzot 10 % no 

programmas kopējā apjoma; 

6. studiju procesā ne mazāk kā 30 % no studiju 

kursu apjoma īsteno praktiski. 

Mācību kursu kopējais apjoms: 

1. mācību kursi 56 KP 

 

 

2. vispārizglītojošie mācību kursi 20 KP 

 

3. nozares mācību kursi 36 KP 

 

4. prakse 16 KP 

5. kvalifikācijas darbs 8 KP 

 

 

6. praktiski tiks īstenoti 30% studiju kursu 
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MK 03.09.2013. Noteikumos Nr. 756 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr. 461 

„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām 

un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību””, kuros ietverts Masiera profesijas standarts, 

profesijas nosaukums ir Masieris (ceturtā līmeņa kvalifikācija). Profesijas kods – 3255 08. Profesijas standartā 

noteiktais profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums paredz, ka:  

„masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta 

vai klienta (turpmāk – pacients) veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un 

labsajūtas uzlabošanos. Masieris strādā veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs vai, atbilstoši iegūtajai 

profesijai, kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants”.  

Ārstniecības likuma 26.panta 3.daļa paredz, ka tiesības pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu ir personām, 

kuras ir apguvušas izglītības programmu, kas atbilst prasībām, kuras nepieciešamas konkrētās specialitātes 

iegūšanā. 

Veidojot Studiju programmu Ārstnieciskā masāža, tika ņemtas vērā Masiera profesijas standartā paredzētas 

zināšanas, prasmes un kompetences. 

 

16.3. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja 

līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 

Salīdzināšanas 

kritērijs 

RSU Sarkanā Krusta 

medicīnas koledžas  / 

RSU Liepājas filiāles 

studiju programma 

„Ārstnieciskā 

masāža” 

Döpfer Schulen, 

Hamburga, Vācija, 

Studiju programma 

„Masieris un ūdens 

dziedniecības speciālists”, 

Dickerhof izglītības centrs, 

Emmenbrike, Šveice 

Studiju programmas 

„Medicīnas masieris” 

Studiju ilgums 
2 gadi, pilna laika 

klātiene 

2 gadi pilna laika klātiene 

3 gadi moduļveida mācības 

(7 moduļi) 

2 gadi pilna laika klātiene 

KP apjoms 

 
80KP 76KP 76KP 

Iepriekšējā 

izglītība 
Vidējā 

vispārējā 

 

vispārējā 

 

Studiju 

programmas 

īstenošanas veids 

un forma 

EQT 5 

 

EQT 4-5 

 
EQT 4-5 

Iegūstamā 

kvalifikācija 
Masieris 

Masieris un ūdens 

dziedniecības terapeits 
Medicīnas masieris 

Vispārīgie studiju 

priekšmeti 

 Medicīnas 

terminoloģija 

svešvalodās 

 Psiholoģija 

 Pedagoģija 

 Uzņēmējdarbība 

 Vide un veselība 

 Psiholoģija / 

komunikācija 

 Veselības veicināšana  

/ preventīvie pasākumi 

 Vācu valoda 

 Uzņēmējdarbība, tiesību 

pamati un valsts mācība 

 Psiholoģija 

 Pedagoģija 

 Socioloģija 

Dabaszinātnes 

 Anatomija 

 Fizioloģija un 

pataloģija 

 Anatomija / fizioloģija 

 Pataloģija / slims 

cilvēks 

 Anatomija, fizioloģija 

 Fizika un biomehānika 

http://likumi.lv/ta/id/210806-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam-un-profesiju-klas...
http://likumi.lv/ta/id/210806-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam-un-profesiju-klas...
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 Farmakoloģija 

 

 Anatomija /stāja un 

vestibulārais aparāts 

 Farmakoloģija 

Vispārējās 

medicīnas 

priekšmeti 

 Propedeitika 

 Klīniskā medicīna 

 NMP 

 Higiēna 

 Pirmā palīdzība 

 Civilā aizsardzība 

 Anamnēze un 

diagnostika 

 Vispārējā un speciālā 

medicīna 

 Higiēna 

 Pirmā palīdzība 

 Rehabilitācija un preventīvie 

pasākumi 

 Kustību mācība 

 Propedeitika (izmeklēšana) 

Profesionālo 

zināšanu 

priekšmeti 

 Veselības aprūpes 

un organizācijas 

pamati 

 Profesionālā ētika 

 Darba vides 

aizsardzība un 

ergonomika 

 Klasiskā masāža 

 Klasiskā masāža 

 Pēdu refleksijas zonu 

masāža  

 Saistaudu masāža 

 Manuālā limfodrenāža  

 Elektroterapija  

 Hidroterapija un 

ietīšana  

 Muskuļu koučings 

 Kinestētika 

 Vispārējās prasmes un 

preventīvie pasākumi 

 Klasiskās un specialās 

masāžas terapijas veidi 

 Refleksa zonu masāža 

 Elektro, termo un starojuma 

terapija 

 Hidromasāža un 

termomasāža, balneo un 

inhalācijas terapijamasāža 

 

Prakses apjoms un 

sadalījums 
 

 1000 st 

 6 mēnešu klīniskā 

prakse 

 6 mēnešu klīniskā prakse 

Studiju 

pārbaudījumi 

Kvalifikācijas darbs un 

valsts kvalifiācijas 

eksāmens 

 Sertifikācijas eksāmens 
 Valsts eksāmens + 6 mēnešu 

prakse 

16.4.Informācija par studējošajiem pārskata periodā: 

  

Studiju 

programma 

Studējošo skaits Studiju forma 1.studiju gadā 

imatrikulēto studējošo 

skaits 

Ārstnieciskā 

masāža 

33 Pilna laika 33 

  

16.5.Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana 

studiju programmu kvalitātes uzraudzībā 

  

RSU SKMK organizē vairāku līmeņu studējošo aptaujas: 

 katra akadēmiskā gada beigās tiek veiktas studējošo aptaujas par studiju procesu, to rezultāti tiek apspriesti 

studiju programmas Padomes sēdēs; 
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 katra studiju kursa noslēgumā (teorijas un praktiskās daļas, kā arī studiju prakses) notiek anketēšana, lai 

novērtētu studiju kursa kvalitāti. Tiek veikti kvantitatīvi un kvalitatīvi mērījumi. Docētāji tiek iepazīstināti 

ar anketēšanas rezultātiem ikgadējo pārrunu laikā.. 

   

 Studiju kursu vērtējums studentu skatījumā: 

Vērtējums izteikts 5 ballu sistēmā 

 

 Vērtējums 

Vispārizglītojošo studiju kursu kopējais novērtējums   4,47 

Nozares studiju kursu kopējais novērtējums 4,46 

Nozares studiju kursu praktisko nodarbību kopējais novērtējums 4,37 

 

Studiju kursi, kur iegūts visaugstākais vērtējums: 

 Ievads specialitātē 

 Medicīnas terminoloģija latīņu valodā 

 Medicīnas terminoloģija krievu valodā 

 Klasiskā masāža 

 Klīniskā medicīna 

 Fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija 

 

Studiju kursi, kuros ir vislielākais nesekmīgi 

studējošo: 

 Anatomija 

 Pedagoģija 

 

 

Ikgadējās novērtēšanas ietvaros ar docētājiem notiek pārrunas par studentu aptauju rezultātiem un iespējamajiem 

uzlabojumiem studiju kursa realizācijā. Rezultātā katru gadu novērojama rezultātu uzlabošanās atsevišķu docētāju 

vērtējumā. 

 

Studentu apmierinātība ar praksi  2015./2016.studiju gadā bija sekojuša: 

 

 
 

Kopumā studenti ir apmierināti, tomēr, lai rezultātus varētu vērtēt objektīvāk ir nepieciešams motivēt vairāk 

studentus iesaistīties studiju procesa novērtēšanā 

 

16.6.Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

  

Studenti, kopā ar Studiju programmas docētājiem, piedalās Studiju programmas Padomes darbā, kur tiek pārrunāti 

ar studiju procesu saistīti jautājumi un analizēti studējošo studiju rezultāti, kas ir viens no kritērijiem studiju 

programmas kvalitātes novērtēšanai. Šajās sanāksmēs studentiem ir iespēja izteikt savu viedokli un ietekmēt 

izmaiņu veikšanu studiju programmā turpmākajos studiju gados.  

6; 43%

7; 50%

1; 7%
0; 0%

Kā kopumā vērtējat praksē pavadīto laiki (n=103)

ļoti labi

labi

gandrīz labi

slikti
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Visu grupu vecākie reizi mēnesī piedalās stipendiju piešķiršanas sēdēs, kur balso par vai pret stipendiju piešķiršanu 

savā studiju grupā studējošajiem. 

Katru semestri tiek organizētas Studentu pašpārvaldes un Koledžas direktores tikšanās, lai klātienē pārrunātu 

aizvadītajā semestrī paveikto, novitātes, kā arī noskaidrotu studentiem aktuālos jautājumus un uzlabotu studiju 

procesu. 

 

Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 

17. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā nacionāla līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas 

Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības 

telpas veidošanas rekomendācijām 

 

Studiju virziens atbilst normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas 

rekomendācijām: 

1.  Izprotamas un salīdzināmas grādu sistēmas radīšana, tajā skaitā izmantojot Eiropas vienoto Diploma 

pielikumu; 

2.  Divu ciklu studiju sistēmas veidošana, kurā jau pirmajam grādam jābūt izmantojamam Eiropas darba tirgū; 

3.  ECTS izmantošana kredītu uzkrāšanai, tajā skaitā mūžizglītībā; 

4.  Studentu, mācībspēku un zinātnieku reālas mobilitātes nodrošināšana. 

 

Prognozes par māsu skaitu darba tirgū ir negatīvas, jo māsu profesijā strādājošajiem ir tendence novecot (16,1% 

no pamatdarbā strādājošo māsu skaita ir vecuma grupā pēc 60 gadiem, un vecumā līdz 30 gadiem reģistrēto māsu 

skaits veido tikai 5,9%), Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs J. Kalējs prognozē, ka līdz 2020.gadam darba 

tirgū papildus būs vajadzīgas vismaz 5000 māsu.  

 

Prognozes ar Ārstu palīgu skaitu darba tirgū tāpat ir negatīvas, jo ārsta palīga profesijā strādājošajiem ir tendence 

novecot - šobrīd 35,9% no nodarbinātajiem ārsta palīgiem ir pirmspensijas vai pensijas vecumā. Lai uzturētu esošo 

ārsta palīgu skaitu, 10 gadu laikā  būtu nepieciešams sagatavot 632 ārsta palīgus.  

 

Saskaņā ar darba devēju prognozēm un ieteikumiem veselības aprūpes jomā 2015./2016.st.gadā virziena ietvaros 

tika uzsākta studiju programma „Ārstnieciskā masāža” realizācija. 

 

Skat.punktu 10.6. 
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18. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi: 

 

18.1. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, formu, tai skaitā 

atsevišķi norādot tālmācību, īstenošanas valodu un vietu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo 

kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju. 

 

 Studiju 

programmas 

nosaukums 

Apjoms 

kredītpunktos/ 

ECTS 

Studiju 

veids 

Studiju 

forma  

Īstenošanas 

valoda 

Īstenošanas 

vieta 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

1. Māszinības 120/180 pilna 

laika 

klātiene latviešu J.Asara iela 

5, Rīga 

māsa 

2. Ārstniecība 120/180 pilna 

laika 

klātiene latviešu J.Asara iela 

5, Rīga 

ārsta palīgs 

3. Ārstnieciskā 

māsāža 

80/120 pilna 

laika 

klātiene latviešu J.Asara iela 

5, Rīga 

masieris 

 

18.2. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un 

pienākumus, kā arī studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos 

Vēlētais akadēmiskais personāls 2015./2016.studiju gadā: 

Nr.

p.k

. 

Vārds, uzvārds  Amats Izglītība Studiju kursa nosaukums 

1 Uldis Apsalons docents 
Bioloģijas doktors 

(Dr.biol.) 
Bioķīmija 

2 Ilze Celma docents 
Ārsts, Pedagoģijas 

maģistrs 

Propedeitika, Klīniskās procedūras māsu praksē 

(NMP) 

3 Arvīds Grigans docents 

Ārsts, 

anesteziologs-

reanimatologs 

Farmakoloģija, Klīniskās procedūras māsu 

praksē (NMP), Internās slimības 

4 Igors Ivanovs docents Ārsts, ķirurgs Ķirurģiskās slimības 

5 Ilze Kozinda docents 
Ģimenes ārsts, 

Arodpedagogs 

Latīņu valoda, Nervu slimības, Cilvēka attīstība 

(geriatrisks cilvēks), Vispārējās un speciālās 

medicīnas pacientu aprūpe (nervu slimības), 

Cilvēka attīstība (vesels pieaugušais) 

6 Iveta Norko docents Ārsts, Kardiologs Internās slimības 

7 Inga Odiņa docents 
Pedagoģijas doktors 

(Dr. paed.) 

Pētniecība, pētniecība veselības aprūpē, 

Mikrobioloģija ar parazitoloģiju, Sabiedrības 

veselības aprūpe (pedagoģija un veselības 

izglītība) 

8 
Gaida 

Preimane 
docents 

Medicīnas doktors 

(Dr. med.) 
Latīņu valoda, Anatomija 

9 
Margarita 

Puķīte 
docents 

Pedagoģijas doktors 

(Dr.paed.) 

Grūtnieču un ginekoloģisko pacientu aprūpe, 

Cilvēka attīstība (vesela sieviete un grūtniece), 

Grūtniecības patoloģijas un ginekoloģiskās 

slimības 

10 Ināra Upmale docents 

Vadības zinātņu 

doktors  

 (Dr.sc.admin.) 

Pētniecība, pētniecība veselības aprūpē, 

Socioloģija, Sabiedrības veselības aprūpe 

(pacientu aprūpe mājās), Uzņēmējdarbība, 

Higiēna, Ārsta palīga darba organizācija un 

reglamentējošie dokumenti 
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11 Una Veseta docents 
Pedagoģijas doktors 

(Dr.paed.) 

Ārstnieciskā vingrošana (Rehabilitācija), 

Fizikālā terapija, rehabilitācija (Vispārējās un 

speciālās medicīnas pacientu aprūpe) 

12 Gunta Zirnīte docents 
Izglītības zinātņu 

maģistrs, ārsts 

Pediatrisko pacientu aprūpe, sociālā pediatrija, 

Bērnu slimības, Cilvēka attīstība (vesels bērns) 

13 Ārija Briķe lektors 
Angļu valodas 

skolotājs 

Angļu valoda, Svešvaloda - medicīnas 

terminoloģija 

14 Lelda Dimdiņa lektors Ārsts 
Vispārējās un speciālās medicīnas pacientu 

aprūpe (internās slimības), Internās slimības 

15 Inta Ignatjeva lektors 
Veselības zinātņu 

maģistrs 

Klīniskās procedūras māsu praksē, Klīniskās 

procedūras ārsta palīga praksē 

16 Olga Gusakova lektors 
Veselības zinātņu 

maģistrs 
Aprūpes filozofija 

17 Linda Hauka lektors 
Humanitāro zinātņu 

maģistrs 

Vācu valoda, Svešvaloda - medicīnas 

terminoloģija 

18 
Jēkabs 

Krastiņš 
lektors 

Ārsts, 

Anesteziologs-

reanimatologs 

Bērnu slimības, Klīniskās procedūras māsu 

praksē 

19 Jolanta Līcīte lektors Ārsts 

Ārsta palīga rīcība NMP gadījumos, Katastrofu 

medicīna un civilā aizsardzība, Ārsta palīga darba 

organizācija un reglamentējošie dokumenti, 

Cilvēka attīstība (propedeitika) 

20 
Natālija 

Lobova 
lektors 

Pedagoģijas 

magistrs, 

Promocijas 

eksāmens doktora 

studiju programmā 

Uzņēmējdarbība 

21 
Inga 

Paradovska 
lektors 

Ģimenes ārsts, 

Arodveselības un 

arodslimību ārsts 

Farmakoloģija 

22 Zane Putniņa lektors Ārsts, Internists 

Anatomija, Propedeitika, Internās slimības, 

Katastrofu medicīna un civilā aizsardzība, Ārsta 

palīga rīcība NMP gadījumos 

23 Vita Saulīte lektors 
Veselības zinātņu 

maģistrs 

Klīniskās procedūras māsu praksē, Klīniskās 

procedūras ārsta palīga praksē 

24 
Roberts 

Stašinskis 
lektors 

Ārsts, 

Anesteziologs-

reanimatologs 

Ārsta palīga rīcība NMP gadījumos, Internās 

slimības 

25 Zane Tauriņa lektors 

Profesionālais 

bakalaurs 

ekonomikā, 

Veselības zinātņu 

maģistrs 

Uzņēmējdarbība 

26 
Evija 

Dompalma - 

Linuža 

lektors 

Sociālo zinātņu 

maģistra grāds, 

Socioloģijā 

Maģistra grāds 

Sabiedrības 

veselībā 

Pētniecība, pētniecība veselības aprūpē 

Uzņēmējdarbība, Higiēna,  

27 Liene Veitnere lektors 
Izglītības zinātņu 

maģistrs 

Vispārējās un speciālās medicīnas pacientu 

aprūpe (dietoloģija), Klīniskās procedūras māsu 

praksē, Vispārējās un speciālās ķirurģijas 

pacientu aprūpe 
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28 
Ieva Vidmane-

Ozola 
lektors Ārsts 

Vispārējās un speciālās ķirurģijas pacientu 

aprūpe 

29 Andris Lutums asistents Ārsts 
Psihiskās slimības, Mentālā veselība un 

psihiatriskā pacientu aprūpe 

 

18.3. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, radošās 

darbības un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā. 

Skat.punktu 7.3. 

18.4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, profesoru grupu, 

laboratoriju, institūtu, uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju 

programmu īstenošanā 

 
Studiju programmu padomes  

Nosaka Studiju programmu padomes nolikums, apstiprināts ar  

RSU SKMK Padomes 29.06.2015. lēmumu Nr. 3-4, spēkā no 

30.06.2015.  
 

Studiju nodaļa  

Nosaka Studiju nodaļas nolikums, apstiprināts ar RSU SKMK 

Padomes 14.02.13.lēmumu Nr.1-4, spēkā no 15.02.2013  

  

 

 

18.5. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 

studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 

Atbalsta funkciju veicošā personāla uzdevums ir atbalstīt pamatfunkciju sekmīgas norises nodrošināšanu. 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, atbalsta funkcijas nodrošina amati, kas iekļauti šādās 

amatu saimēs: 

2. saime ,,Apgāde” (iepirkšana); 13. Saime ,,Fiziskais un kvalificētais darbs”; 14. saime ,,Grāmatvedība”; 18. 

saime, apakšsaime 18.1. ,,Arhīvu pakalpojumi”; 18. saime, apakšsaime 18.3. ,,Dokumentu pārvaldība”;  24. saime 

,,Komunikācija un sabiedriskās attiecības”;  30. saime ,,Personāla vadība”; 38. saime ,,Sekretariāta funkcija”;  40. 

Saime „Starptautiskie sakari” 

 

Tabula. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot to uzdevumus studiju  programmas 

īstenošanā 

Amata nosaukums Skaits Pienākumi 

Personāla vadītājs 

 

 

1 

 

• Darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana;  

• Personāla motivācijas nodrošināšana, t.sk. atalgojuma politikas, 

apmācību programmas u.c. procesu uzturēšana; 

• Piedalīšanās darbinieku atlasē 

Grāmatvedis 

 

1 • Finanšu operāciju uzskaite; 

• Darba samaksas aprēķināšana un izmaksas nodrošināšana; 

• Grāmatvedības pārskatu un statistikas atskaišu gatavošana 

atbilstoši likumdošanas prasībām 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā studiju virziena Veselības aprūpe īstenošanā ir iesaistīti 5 vispārējā 

personāla darbinieki. Tie ir: sekretariāta darbinieki, kuri veic tehniska rakstura uzdevumus (izziņu sagatavošana, 

kopēšana, mācību materiālu pavairošana u.t.t.), kā arī izglītības metodiķe, kuras galvenie uzdevumi ir laboratoriju 

uzraudzība, tehniskā nodrošinājuma plānošana un iegāde, un mācību laboratoriju sakārtošana nodarībām. 
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Pastarpināti iepriekšminēto uzdevumu veikšanā ir iesaistīti arī Koledžas docētāji – atbildīgie par sava mācību 

priekšmeta laboratoriju.  

18.6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai 

mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas Europass formātā. 

Pieejami pie personāla vadītājas. 

18.7. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas; prakses nolikumi 

Pieejami pie Studiju prakses vadītājas un koledžas mājas lapā. 

18.8. Ja studiju virziens ticis akreditēts jau iepriekš, informācija par iepriekšējā studiju virziena 

akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešanas rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu. 

Nav. 


