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SASKAŅOTS 
Rīgas Stradiņa universitātes 

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības  

fakultātes sēdē 12.11.2014. 

 

APSTIPRINĀTS 
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas  

padomes sēdē 27.11.2014.;prot.Nr.06/27.11.2014. 

 

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 

Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašnovērtējums 

2013./2014.studiju gadam 
 

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” un “Māszinības”, sniegt zinātnisku pamatu 

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

(Māszinības), slimību diagnostikā un nepieciešamās palīdzības sniegšanā (Ārstniecība), prasmes un 

iemaņas patstāvīgi rīkoties dažādās situācijās, ievērojot profesionālās ētikas normas, veicināt 

profesionālo izaugsmi un radīt motivāciju izglītības turpināšanai. 

 

Vispārīgie mērķi: 

1.  Nodrošināt 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu Māszinībās un Ārstniecībā; 

2.  Sagatavot profesionālas Māsas un Ārsta palīgus, 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 2013./2014.studiju gadā tika organizēta saskaņā ar RSU SKMK 

stratēģiju, RSU SKMK Nolikumu, RSU SKMK Darba plānu 2013./2014.studiju gadam un spēkā 

esošajiem LR normatīvajiem aktiem. 

 

RSU SKMK attīstības stratēģijā 2010–2015. 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, 

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

labklājības jomā. 
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2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums  

no Latvijas Republikas interešu viedokļa 
 

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.  

 

Eiropas Savienībā vidēji uz 1 ārstu ir četras māsas, turpretī Latvijā uz vienu ārstu ir tikai divas māsas. 

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%), kā arī ES darba tirgus atstāj savu ietekmi uz nozari – liels skaits 

māsu izceļo no valsts.  

 

Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs J. Kalējs prognozē, ka līdz 2020.gadam darba tirgū 

papildus būs vajadzīgas vismaz 5000 māsu.  

Nepietiekoša ārsta palīgu skaita dēļ joprojām 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. 

 

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

veicina palielinātu interesi par mācībām studiju programmā „Ārstniecība”.  

3. Studiju virziena attīstības plāns 
 

Studiju virziena attīstību nodrošina satura, studiju darba formu un metožu pilnveide un dažādība, kā 

arī kopējā kvalitatīvās un kvantitatīvās attīstības plānošana.  

 

Attīstības plāna uzdevumi: 

1. Attīstīt un pilnveidot studiju programmas, sekojot līdzi profesiju un darba tirgus attīstības 

tendencēm Latvijā un ES; 

2. Pilnveidot studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas un pašnovērtēšanas sistēmu (studējošo un 

akadēmiskā personāla aptauju analīze u.c.); 

3. Turpināt potenciālo prakses vietu apzināšanu Latvijā, lai paplašinātu un uzlabotu studiju prakses 

iespējas, kā arī organizēt regulāru prakšu vadītāju informēšanu un izglītošanu; 

4. Efektīvi sadarboties ar esošajiem docētājiem, kā arī piesaistīt jaunus mācībspēkus; 

5. Veicināt akadēmiskā personāla tālākizglītību, motivējot un atbalstot tālākizglītības iespējas un 

docētāju dalību dažādās zinātniskās konferencēs; 

6. Paplašināt mācībspēku apmaiņu starp koledžām un augstskolām Latvijā un ES; 

7. Turpināt sadarbību ar darba devējiem studiju procesa metodiskā nodrošinājuma aktualizēšanai; 

8. Pilnveidot studiju procesa metodisko nodrošinājumu – iegādāties mācību literatūru, periodiku, 

mācību filmas u.tml.; 

9. Pilnveidot mācību metodes, galveno akcentu liekot uz metodēm, kas veicina izziņas, problēmu 

risināšanas un kritiskās domāšanas attīstību studentos; 

10. Piesaistīt ES un ESF līdzekļus studiju programmu attīstīšanai; 

11. Pilnveidot studentu prasmes patstāvīgā darba veikšanā; 

12. Sekmēt studentu mobilitāti; 

13. Interaktīvi popularizēt studiju iespējas RSU SKMK un sadarboties ar darba devējiem; 

14. Veidot sadarbību ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību realizējošām izglītības iestādēm 

studiju pēctecības nodrošināšanai; 

15. Veikt regulāras darba devēju un absolventu aptaujas, tādejādi nodrošinot atgriezenisko saiti un 

pilnveidojot studiju programmas; 

16. Veidot sadarbību ar līdzīgu studiju programmu īstenotājiem citās Latvijas izglītības iestādēs; 

17. Atjaunot un modernizēt studiju materiāltehnisko bāzi; 

18. Sadarboties ar veselības un sociālās aprūpes institūcijām, tādejādi nodrošinot savstarpēju teorijas 

un prakses integrāciju; 

19. Veicināt pētniecības attīstību prioritārajos virzienos. 
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4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

– darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību 

studiju programmu absolventiem; 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.  

 

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. Par programmu atbilstību tiek aptaujāti arī tie darba devēji, ar kuriem tiek slēgti līgumi par 

studentu prakšu organizēšanu.  

 

Izvērtējot iepriekšējo aptauju rezultātus, var secināt, ka RSU SKMK absolventi darba tirgū tiek vērtēti 

atzinīgi un darba devēji ir apmierināti ar šo jauno speciālistu zināšanām un profesionālajām prasmēm. 

Veicot absolventu aptauju, noskaidrots, ka 70% absolventu strādā iegūtajā Ārsta palīga vai Māsas 

profesijā un 18% turpina studijas studiju virzienā „Veselības aprūpe” ietilpstošajās programmās gan 

RSU, gan LU.   

 

Darba devēji nodrošina RSU SKMK ar docētājiem praktiskajām nodarbībām - praktisko nodarbību 

docētāji ir saikne, kas nodrošina novitāšu ieviešanu kā Māsu un Ārsta palīgu izglītībā, tā arī praksē. 

Vislielāko atbalstu šai ziņā RSU SKMK sniedz RAKUS un BKUS. Absolventu aptaujas dati liecina, ka 

lielākā daļa absolventu, kas ir iekļāvušies medicīnas jomas darba tirgū, strādā RAKUS (25% no studiju 

programmas Māszinības absolventiem) un NMPD (67% no studiju programmas Ārstniecība 

absolventiem). 

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

Stiprās puses: Vājās puses: 

 Stabila docētāju komanda; 

 Labs materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums; 

 Spēcīgas klīniskās apmācības bāzes; 

 Vēsture, tradīcijas; 

 Studiju programmu kvalitāte  

 Studentu nepietiekama līdzestība, zema 

motivācija apgūt studiju programmu; 

 Nepietiekošas studentu svešvalodu zināšanas; 

 Mazas iespējas ārvalstu sadarbībai 

 

Iespējas: Draudi: 

 Docētāju un studentu sastāva 

internacionalizācija; 

 Studentu un docētāju mobilitāte; 

 IT attīstība un jaunāko sasniegumu ieviešana 

apmācību procesā 

 Nepietiekošs valsts finansējums; 

 Neskaidrības likumdošanā; 

 Jauniešu aizceļošana no Latvijas; 

 Demogrāfija 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 
 

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

1. studiju procesa atbilstība RSU SKMK attīstības stratēģija; 

2. akadēmiskais personāls; 

3. studiju programmas; 

4. sadarbība ar reflektantiem un absolventiem; 

5. studiju process; 

6. infrastruktūra; 

7. finansējums un saimnieciskā darbība; 
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8. saikne ar darba tirgu. 

Savukārt 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. 

 

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

dokumentu. 2013./2014.studiju gadā no jauna izveidoti, kā arī rediģēti un aktualizēti šādi RSU SKMK 

iekšējie normatīvie dokumenti: 

 Tālākizglītības nodaļas nolikums; 

 Tālākizglītības kārtība; 

 Stipendiju nolikums; 

 Studiju nodaļas nolikums; 

 Uzņemšanas komisijas nolikums; 

 Nolikums par akadēmiskajiem amatiem; 

 Nolikums par Studiju virziena iekšējās kvalitātes padomi. 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu) un materiāltehniskais 

nodrošinājums 
 

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 2013./2014.studiju gadā: 

 
Dotācija 

augstākai 

izglītībai 

Pašu ieņēmumi 

no maksas 

pakalpojumiem 

Saņemtie 

transferi no 

RSU 

ES  

Struktūr- 

fondi 

ES finansētais 

projekts 

mūžizglītībai 

 

Kopā 

677 530.00 27 865.02 26 478.00 26 051.47 24 966.08 859 241.57 

 

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

apgūšanai nepieciešamo aprīkojumu.  

 

2013./2014.studiju gada noslēgumā tika renovētas 3 RSU SKMK auditorijas, kā arī renovētajām 

telpām tika iegādātas jaunas mēbeles un datoraprīkojums nolūkā uzlabot studiju vidi un studiju procesa 

kvalitāti. 

Studentiem un docētājiem ir pieejama moderna aparatūra - studiju procesā tiek izmantoti 

videoprojektori, ir nodrošināta brīva pieeja interneta tīklam, ESF līdzfinansēto projektu realizācijas 

rezultātā ir pieejamas jaunākās tehnoloģijas, procedūru manekeni un interaktīvās tāfeles. Studenti var 

mācīties, izmantojot metodiskos materiālus CD formātā, kā arī patstāvīgi trenēties aprūpes kabinetos, 

pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un kompetences procedūru standartos. 

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

sadarbībā ar RSU Infrastruktūras departamentu. 
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8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 
 

RSU SKMK koledža veiksmīgi sadarbojas ar: 

1. Rīgas Stradiņa universitātes Māszinības fakultāti; 

2. Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli; 

3. Daugavpils medicīnas koledžu; 

4. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu; 

5. Rīgas 1.medicīnas koledžu; 

6. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu; 

7. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti. 

 

Sīkākai informācijai skat. arī 15.2.punktu. 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju 

veidu, iegūstamo grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo 

kvalifikāciju.  

Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un koledžas stratēģijai 
 

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 

 
RSU SKMK īstenoto studiju programmu izveides pamatā ir sekojoši ārējie normatīvie dokumenti: 

 Augstskolu likums; 

 Izglītības likums;  

 Profesionālās izglītības likums; 

 MK Noteikumi Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”;  

 MK Noteikumi Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā 

līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo 

personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"; 

 MK Noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 

aktualizēšanas kārtību”; 

 likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"; 

 MK Noteikumi Nr.68 „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un 

vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”; 

 EP direktīva 77/453/EEC par likumos, noteikumos vai administratīvajās darbībās noteikto prasību 

koordināciju attiecībā uz medmāsām, kuras ir atbildīgas par vispārējo aprūpi; 

 EP direktīva par vispārējas aprūpes māsu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu 

dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas palīdz sekmīgi īstenot tiesības veikt 

uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus;  

 EP direktīva 2005/36/EEK;  

 Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumi par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu 

mūžizglītībai; 

 ENQA Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas  Augstākās izglītības telpā;  

 Profesiju standarti; 

 Ārstniecības likums. 

IZM akreditācijas lapa Nr.105 ar 2013.gada 5.jūnija IZM Studiju akreditācijas komisijas lēmumu Nr. 

107 izsniegta divām 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, kuras ietilpst 

studiju virzienā „Veselības aprūpe”. RSUSKMK Studiju virziens Veselības aprūpe akreditēts līdz 

2019.gada 4.jūnijam. 

Sīkākai informācijai skat. arī 1.punktu.  
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10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, 

norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās 

daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īsteno 
 
2013./2014.studiju gadā RSU SKMK nodarbinātais akadēmiskais personāls: 

 

 

Nr. 

p.k. Amats Skaits  

1. docents 14  

2. lektors 18  

3. asistents 1  

4. viesprofesors 1  

5. viesdocents 6  

6. vieslektors 36  

7. viesasistents 35  

  110  

 

Vēlētais akadēmiskais personāls 2013./2014.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 Sanita Krankale docents 
Izglītības zinātņu 

maģistrs 

Klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, Klīniskās 

procedūras māsu praksē, Cilvēka attīstība (geriatrija), 

Vispārējās un speciālās medicīnas pacientu aprūpe 

7 
Ina Mežiņa-

Mamajeva 
docents 

Veselības zinātņu 

maģistrs, Pedagoģijas 

maģistrs 

Aprūpes filozofija, Pētniecība veselības aprūpē, 

Uzņēmējdarbība, Ārsta palīga darba organizācija un 

reglamentējošie dokumenti 

8 Iveta Norko docents Ārsts, Kardiologs Internās slimības 

9 Inga Odiņa docents 
Pedagoģijas doktors 

(Dr. paed.) 

Pētniecība, pētniecība veselības aprūpē, 

Mikrobioloģija ar parazitoloģiju, Sabiedrības 

veselības aprūpe (pedagoģija un veselības izglītība) 

10 Gaida Preimane docents 
Medicīnas doktors 

(Dr. med.) 
Latīņu valoda, Anatomija 

11 
Margarita 

Puķīte 
docents 

Pedagoģijas doktors 

(Dr.paed.) 

Grūtnieču un ginekoloģisko pacientu aprūpe, Cilvēka 

attīstība (vesela sieviete un grūtniece), Grūtniecības 

patoloģijas un ginekoloģiskās slimības 
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12 Una Veseta docents 
Pedagoģijas doktors 

(Dr.paed.) 

Ārstnieciskā vingrošana (Rehabilitācija), Fizikālā 

terapija, rehabilitācija (Vispārējās un speciālās 

medicīnas pacientu aprūpe) 

13 Inga Vikmane docents 
Izglītības zinātņu 

maģistrs 

Citoloģija un ģenētika, Vispārējās un speciālās 

medicīnas pacientu aprūpe (internās slimības), 

Internās slimības, Cilvēka attīstība (vesels 

pieaugušais) 

14 Gunta Zirnīte docents 
Izglītības zinātņu 

maģistrs 

Pediatrisko pacientu aprūpe, sociālā pediatrija, Bērnu 

slimības, Cilvēka attīstība (vesels bērns) 

15 Ārija Briķe lektors 
Angļu valodas 

skolotājs 
Angļu valoda, Svešvaloda - medicīnas terminoloģija 

16 Lelda Dimdiņa lektors Ārsts 
Vispārējās un speciālās medicīnas pacientu aprūpe 

(internās slimības), Internās slimības 

17 Inta Ignatjeva lektors 
Veselības zinātņu 

maģistrs 

Klīniskās procedūras māsu praksē, Klīniskās 

procedūras ārsta palīga praksē 

18 Janīna Grāvīte lektors 
Biologs, Bioloģijas-

ķimijas skolotājs 
Anatomija, Fizioloģija 

19 Olga Gusakova lektors 
Veselības zinātņu 

maģistrs 
Aprūpes filozofija 

20 Linda Hauka lektors 
Humanitāro zinātņu 

maģistrs 
Vācu valoda, Svešvaloda - medicīnas terminoloģija 

21 Jēkabs Krastiņš lektors 
Ārsts, Anesteziologs-

reanimatologs 
Bērnu slimības, Klīniskās procedūras māsu praksē 

22 Jolanta Līcīte lektors Ārsts 

Ārsta palīga rīcība NMP gadījumos, Katastrofu 

medicīna un civilā aizsardzība, Ārsta palīga darba 

organizācija un reglamentējošie dokumenti, Cilvēka 

attīstība (propedeitika) 

23 Natālija Lobova lektors 

Pedagoģijas magistrs, 

Promocijas eksāmens 

doktora studiju 

programmā 

Uzņēmējdarbība 

24 Elfa Lutuma lektors Ārsts 
Psihiskās slimības, Mentālā veselība un psihiatriskā 

pacientu aprūpe 

25 Inga Paradovska lektors 

Ģimenes ārsts, 

Arodveselības un 

arodslimību ārsts 

Farmakoloģija 

26 Zane Putniņa lektors Ārsts, Internists 

Anatomija, Propedeitika, Internās slimības, 

Katastrofu medicīna un civilā aizsardzība, Ārsta 

palīga rīcība NMP gadījumos 

27 Vita Saulīte lektors 
Veselības zinātņu 

maģistrs 

Klīniskās procedūras māsu praksē, Klīniskās 

procedūras ārsta palīga praksē 

28 
Roberts 

Stašinskis 
lektors 

Ārsts, Anesteziologs-

reanimatologs 
Ārsta palīga rīcība NMP gadījumos, Internās slimības 

29 Zane Tauriņa lektors 

Profesionālais 

bakalaurs ekonomikā, 

Veselības zinātņu 

maģistrs 

Uzņēmējdarbība 

30 Ināra Upmale lektors 

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 

31 Liene Veitnere lektors 
Izglītības zinātņu 

maģistrs 

Vispārējās un speciālās medicīnas pacientu aprūpe 

(dietoloģija), Klīniskās procedūras māsu praksē, 

Vispārējās un speciālās ķirurģijas pacientu aprūpe 

33 
Ieva Vidmane-

Ozola 
lektors Ārsts Vispārējās un speciālās ķirurģijas pacientu aprūpe 

33 Andris Lutums asistents Ārsts 
Psihiskās slimības, Mentālā veselība un psihiatriskā 

pacientu aprūpe 
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11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 

darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības 

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

citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā 
 

2013./2014.studiju gadā RSU SKMK docētāji ir iesaistījušies sekojošos pētniecības un 

starptautiskajos projektos: 

I. Odiņa – darbs International Academic Conference „Education Culture and Society 2014” 

redkolēģijā. 

U. Veseta - RSU zinātniskā konference 2014., tēzes stenda referātam: Fizisko aktivitāšu līmenis un 

stāja 40-55 gadus vecām sievietēm. Līdzautors: Mg. paed. Ineta Līce. Projekts: Trenera rokasgrāmata: 

„Boče spēle visiem”.  

I. Upmale - dalība 3. Latvijas māsu, ārsta palīgu un vecmāšu kongresā ar referātu “Veselības 

izglītības darba organizācija un vadība primārās veselības aprūpes māsas praksē”. 

S. Krankale, I. Ivanovs, I. Mežiņa-Mamajeva, L. Veitnere - dalība Nord Plus programmas 5-Star 

Partnership projektā „Learning by Developing”. Projekta termiņš 2013-2015. Dalībvalstis - Latvija, 

Dānija, Somija.  

U. Apasalons - lekcijas RSU SKMK sadarbības partnera, Spartas universitātes (Grieķija), 

studentiem. 

J. Krastiņš – dalība „The 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care”, Turcija, 

Stambula un „The 47th ESPN Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric 

Nephrology”, Portugāle, Porto. 

H. Kārkliņa - Referāts Sieviešu galveno antropometrisko rādītāju izvērtējums dažādos postnatālās 

ontoģenēzes periodos saistībā ar smēķēšanas biežumu Latvijā. Pļaviņa L., Kārkliņa H.  RSU 2014.gada 

Zinātniskā conference, Rīga, 2014. Tēzes, un Referāts Diagnostic of the growth process and functioning 

in children with cerebral palsy in Latvia (A. Greitane, H. Karklina). International Conference on 

novelties in cerebral palsy research, epidemiology, treatment. Riga, May, 8th 2014.  

 

RSU SKMK rīkotajā 2. starptautiskajā F. Naitingeilai veltītajā studentu zinātniski pētnieciskā 

konferencē „Pētniecība studiju procesā” ar referātiem piedalījās RSU SKMK studenti: 

D. Urbāns, P. Garoza, “Pacientu apmierinātība RAKUS neatliekamās medicīnas palīdzības klīnikā”, 

studiju programma „Ārstniecība”;  

M. Rožkalne “Vecāku paradumi un informētība par bērnu intīmās higiēnas nodrošināšanu 5-8 gadu 

vecumā”, studiju programma „Māszinības”;  

L. Binduka „Pusaudžu informētība par Anorexia Nervoza un Bulimia Nervosa”, studiju programma 

„Ārstniecība”; 

L. Pelēķe “Sabiedrības viedoklis par saskarsmi ar tuberkulozes pacientiem pirms un pēc slimošanas 

perioda”, studiju programma “Māszinības”;  

A. Ābula “Ārsta palīga loma dzemdību darbības procesā Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

etapā”,  studiju programma „Ārstniecība”;    

L. Garnovska “Sieviešu informētība par hormonālās kontracepcijas blakusefektiem”, studiju 

programma „Ārstniecība”.    

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 
 

Sīkākai informācijai par zinātniskajām publikācijām skat. Pielikumu Nr.1. 

 

Mācību līdzekļu izstrāde: 

 

M. Puķīte 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības 

aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un 

iemaņu līmeņa paaugstināšana”  projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto 
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institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros programma „Menopauze: ar to 

saistītie veselības traucējumi un sievietes dzīves kvalitātes saglabāšana” – mācību materiāla izstrāde. 

 

I. Norko, R. Stašinskis – darbs pie mācību grāmatas izstrādes internajās slimībās. 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 
 

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

Tālākizglītības nodaļas – izveidi. 

 

 
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 organizešanu, studiju programmu popularizešanu, 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.  

 

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 komopetences.   

14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju 

programmu īstenošanā 
 
RSU SKMK mācību palīgpersonāls ir sekretariāta darbinieki, kuri veic tehniska rakstura uzdevumus 

(izziņu sagatavošana, kopēšana, mācību materiālu pavairošana u.t.t.), kā arī Praktiskās izglītības 

metodiķe, kuras galvenie uzdevumi ir laboratoriju uzraudzība, tehniskā nodrošinājuma plānošana un 

iegāde, un laboratoriju sakārtošana nodarībām. Pastarpināti iepriekšminēto uzdevumu veikšanā ir 

iesaistīti arī Koledžas docētāji – mācību Laboratoriju atbildīgie vadītāji. 
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15. Informācija par ārējiem sakariem 
15.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 
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.  

15.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 
 

RSU SKMK veiksmīgi sadarbojas ar: 

1. Rīgas Stradiņa universitātes Māszinības fakultāti; 

2. Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli; 

3. Daugavpils medicīnas koledžu; 

4. LU P. Stradiņa medicīnas koledžu; 

5. Rīgas 1.medicīnas koledžu; 

6. LU Rīgas Medicīnas koledžu; 

7. LU Medicīnas fakultāti. 

 
RSU SKMK 2013./2014.studiju gadā ir noslēgti sekojoši starptautiskās sadarbības līgumi 

ERASMUS programmas ietvaros:  

 Croix-Rouge française, Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Ile-de-France, 

Francija; 

 Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Croix-Rouge française de Bretagne (Brest), 

Francija; 

 Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Croix-Rouge française de Basse-

Normandie (Alençon), Francija; 

 Croix-Rouge française, Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Bretagne, Francija; 

 Croix-Rouge française, Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Champagne-

Ardenne, Francija; 

 Laurea University of Applied Sciences, Somija; 

 Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugāle; 

 PWSZ im. Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego w Kaliszu, Polija; 

 University of Lillebaelt, Dānija; 

 University of Peloponnese, Grieķija; 

 Klaipeda University, Lietuva; 

 Tartu Health Care College, Igaunija; 

 Firat University, Turcija; 

 Karamanoglu Mehmetbey University, Turcija; 

 Instituto Politecnico de Viana do Castelo, Portugāle; 

 Haute Ecole Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine, Beļģija. 

 

RSU SKMK 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 

 Mid Sweden Universit, Zviedrija 

15.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot 

apmaiņas programmu un valsti 
 

2013./2014.studiju gadā ERASMUS un NORD Plus programmu ietvaros praksē ārvalstu ārstniecības 

iestādēs bijuši 20 studenti: 

 

Augstskola Valsts 

Studiju 

programma 

„Ārstniecība” 

Studiju programma 

„Māszinības” 

PWSZ im Kalisz Polija 2 2 

IRFSS Croix-Rouge franscaise, 

Bretagne 

Francija  3 

University of Peloponnese Grieķija  3 

Tartu Health Care College Igaunija 1 2 

IRFSS Croix-Rouge francaise, 

Champagne 

Francija  1 

Klaipeda University Lietuva 2  

IRFSS Croix-Rouge francaise, Basse-

Normandie 

Francija  2 

Kymenlaakso University of Applied 

Sciences, Social and Health Care 

Somija  2 

 

15.4. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

 
Koledžā nav ārvalstu studentu. 

16. Studiju programmas „Māszinības” raksturojums: 

studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 

MĒRĶI UZDEVUMI 

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. 
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17. Studiju programmas “Māszinības” 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.  

 Pamato pētniecības principus 

māsas praksē. 

 Izskaidro pacientu izglītošanas 

pamatprincipus. 

 Novērtē veselības veicināšanas un 

uzturēšanas prasmes pacientiem. 

 

 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.  

 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. 

 

 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. 

 

18. Studiju programmas “Māszinības” plāns  
 

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 

116 KP 4 KP 120 KP 
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Studiju programmas īstenošanas plāns: 

Nr.  

p.k. 
Studiju priekšmeti 

Ie
d

al
īj

u
m

s 

K
P

 

E
C

T
S

 

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                  

1.1. Aprūpes filozofija  A 4 6 2  2    

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

 Latīņu valoda medicīnā A 2 3 1 1     

  Kopā:     8 12 5 1 2    

2. Sociālo zinātņu kurss            

2.1. Psiholoģija; Socioloģija A 2 3 2      

2.2. Uzņēmējdarbība A 6 9 2 1  1 2  

  Kopā:   8 12 4 1  1 2  

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 2 2     

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   

1.7. NMP, katastrofu medicīna un civilā aizsardzība A 2 3     2  

  Kopā:   24 36 6 11 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 2 2 

2.3. Grūtnieču un ginekoloģisko pacientu aprūpe A 2 3     2  

2.4. Pediatrisko pacientu aprūpe, sociālā pediatrija A 2 3     2  

2.5. Mentālā veselība un psihiatrisko pacientu aprūpe A 2 3      2 

2.6. Sabiedrības veselības aprūpe A 2 3  1   1  

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

  Kopā:   24 36  1 5 7 7 4 

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      

  Kopā:   4 6 2  2    

III Prakse  A 40 60       

 Prakse I     6     

 Prakse II      9 9   

 Prakse III        6 10 

IV Kvalifikācijas darbs  A 8 12     2 6 
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  Kopā:   120 180 20 20 20 20 20 20 

19. Studiju kursu un studiju moduļu apraksts 
 

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.  

20. Studiju programmas “Māszinības” organizācija 
 

Studijas tiek organizētas atbilstoši RSU SKMK Nolikumam par studiju kārtību, studiju programmas 

īsajiem studiju priekšmetu programmas aprakstiem un semestru studiju plāniem. Par studiju programmas 

īstenošanu atbild Studiju programmas direktors un Studiju programmas Padome. 

 

Studiju programma regulāri tiek aktualizēta sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un darba 

devējiem, paredzot savienojamību ar RSU un citu augstskolu programmām bakalaura grāda iegūšanai 

nozarē.  

 

Studiju programmas realizāciju nodrošina Koledžas vadība, Studiju nodaļa, Studiju programmas 

direktors un akadēmiskais personāls. 

21. Prasības, uzsākot studijas studiju programmā “Māszinības” 
 

Reflektanti pilna laika studijām tiek imatrikulēti studiju programmā kopējā konkursa kārtībā, 

pamatojoties uz centralizēto un tiem pielīdzināto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un svešvalodā. 

 

Konkurss notiek, datorizēti summējot punktus atbilstoši centralizēto eksāmenu vērtējumu līmeņiem 

un vērtējumam vidējās izglītības dokumentā. 

 

Iesniegumi studijām par valsts budžeta līdzekļiem tiek pieņemti no reflektantiem, kuri centralizētajos 

eksāmenos ieguvuši A, B, C, D vai E līmeni.  

 

Konkursa mērķis ir veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā. 
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Uzņemšanas noteikumi atiiecīgajam mācību gadam tiek apstiprināti IZM noteiktajā kārtībā un ir 

pieejami RSU SKMK mājas lapā. 

22. Studiju programmas “Māszinības”praktiskā īstenošana 
 

Katram studiju priekšmetam 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.  

 

Lekcijās un semināros tiek lietoti dažādi tehniskie līdzekļi: manekeni, mulāžas, interaktīvās tāfeles 

un multimediju projektori, paraugu kolekcijas, plakāti un shēmas. Docētāji nodrošina studentus ar 

metodiskajiem materiāliem, kas ievērojami atvieglo studiju satura uztveri. Studiju priekšmetu apguvei 

tiek izmantotas dažādas metodes – grupu darbs, problēmsituāciju analīze un risinājumu meklēšana, lomu 

spēles, kā arī darbs ar elektronisko bibliotēku.  

 

Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam – literatūras studēšanai un analīzei.  

 

Studiju programmas direktors sadarbībā ar Studiju prakses vadītāju un darba devējiem izstrādā 

prakses programmu. Studiju prakse tiek organizēta veselības aprūpes iestādēs, kur studenti darbojas 

prakses vadītāja uzraudzībā. Katras prakses nobeigumā studenti iesniedz: 

 Aizpildītu prakses dienasgrāmatu; 

 Prakses vērtējumu; 

 Pacienta aprūpes vēsturi un prezentē to.  

 

Studiju noslēguma posmā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu.  

23. Vērtēšanas sistēma 
 

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

Vērtēšanas rezultātā gan docētāji, gan studenti iegūst informāciju par studentu sasniegumiem – iegūtajām 

zināšanām, prasmēm un kompetencēm. 

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 docētāju uzticamas un noderīgas informācijas nodrošinājums 

par studenta veikumu; 

4.  Vērtēšanas objektivitāte – vērtēšanas saturs, norises apstākļi un vērtēšanas kritēriji tiek noteikti 

saskaņā ar attiecīgā studiju priekšmeta programmas prasībām un ir visiem studentiem vienādi.  

 

Vērtēšanas metodes izvēli nosaka studiju priekšmeta teorijas docētājs. Tiek izstrādāti vērtēšanas 

kritēriji un standarti, kurus pārbauda neatkarīgi eksperti (citu studiju priekšmetu docētāji). Izstrādājot 

vērtēšanas kritērijus, RSU SKMK docētāji uzsvaru liek ne tikai uz zināšanu vērtēšanu, bet arī iemaņu, 

prasmju un kompetenču ietveršanu vērtējumā.  
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Studentu vērtēšanas formas: 

1. Mutiski un rakstiski eksāmeni, ieskaites, esejas, projektu darbi, prakses apraksti, kas tiek vērtēti 10 

ballu skalā, uzskatot studiju rezultātu vērtējumu – 4 balles (gandrīz viduvēji) par zemāko sekmīgo 

vērtējumu; 

2. Studiju noslēguma kontroles forma ir Kvalifikācijas darba izstrāde un kvalifikācijas eksāmens. 

24. Studiju programmas “Māszinības” izmaksas 

Studiju programmas izmaksas ir paredzētā finansējuma ietvaros: 

 

 FINANSĒJUMS LVL EUR 

Ieņēmumi augstākajai izglītībai kopā, t.sk. : 756 839,10 1 076 885,02 

Valsts dotācija 677 530,00 964 038,34 

Dotācija no RSU 26 478,00 37 674,80 

Pašu ieņēmumi 27 865,02 39 648,35 

ERASMUS 24 966,08 35 523,53 

Izdevumi augstākai izglītībai kopā 756 839,10 1 076 885,02 

25. Studiju programmas „Māszinības” atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 

standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 

Studiju programmā iekļautie studiju priekšmeti, 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  

 

 

 

 

25. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju 

virzienam atbilstošu Latvijas un vismaz divām ES atzītu augstskolu 

vai koledžu studiju programmām 
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Latvijā īstenoto programmu salīdzinājums: 

 

Kritērijs 

 

RSU SKMK studiju programma 

Māszinības 

 

Daugavpils Medicīnas koledža, 

studiju programmu Māszinības 

Studiju ilgums un iepriekšējā izglītība 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 

Vispārizglītojošie studiju kursi  17% no programmas kopējā apjoma 

 

17% no programmas kopējā apjoma 

 

Nozaru profesionālie studiju kursi 

 

40% no programmas kopējā apjoma 55% no programmas kopējā apjoma 

Izvēles studiju kursi 3.3% no programmas kopējā apjoma 4% no programmas kopējā apjoma  

Prakses apjoms 40 kredītpunkti  20 kredītpunkti 

Klīniskās prakses sadalījums 2.semestrī – 6 KP 

3. semestris - 9 KP 

4. semestrī– 9 KP 

5. semestris – 6 KP 

6. semestrī – 10 KP 

1.semestrī  - 2KP 

4. semestrī– 8 KP 

6. semestrī – 10 KP 

 

Kvalifikācijas  eksāmeni 

 

Kvalifikācijas darbs – 8 KP  

un kvalifikācijas eksāmena teorētiskā 

daļa (tests) un praktiskā daļa 

 

Kvalifikācijas darbs – 10 KP 

un kvalifikācijas eksāmena teorētiskā 

daļa (tests) 

 

Studiju saturs 

 

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 

Svešvaloda 2KP 

Sociālās zinātnes Psiholoģija un socioloģija 2 KP 

Uzņēmējdarbība 6 KP 

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 

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 

Sabiedrības veselības aprūpe 2 KP 

Pētniecība un pētniecība veselības 

aprūpē 2 KP 

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 

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 
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Profesionāli tehniskās iemaņas 

 

Klīniskās procedūras māsu praksē, 

radioloģija 6 KP 

 

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: 

 
Salīdzināšanas kritērijs RSU SKMK  

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 māsa, 

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 

Pedagoģija 

Pacientu apmācība 

Juridiskie aspekti 

 

Profesionālā komunikācija 

Pedagoģija  

Psiholoģija 

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  

Māszinību teorija 

Internā medicīna un 

pacientu aprūpe 

Ķirurģija un pacientu 

aprūpe 

Pediatrija un pacientu 

aprūpe 

Neatliekamā palīdzība 

Ginekoloģija un 

dzemdniecība 

Vispārējā aprūpe  

Vispārējā aprūpe 

Bērnu aprūpe 

Terapeitisko pacientu 

aprūpe 

Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība un intensīvā 

terapija 

Ķirurģisko pacientu aprūpe  

Gerontoloģija  un 

geriatrisku pacientu aprūpe 

Onkoloģisko pacientu 

aprūpe 
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Sabiedrības veselības 

aprūpe  

Pētniecība un pētniecība 

veselības aprūpē  

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  

Rehabilitācija 

Dermatoveneroloģija 

Infekcijas slimības un 

pacientu aprūpe 

Sabiedrības veselība un 

ģimenes aprūpe 

27. Informācija par studējošajiem 
 

Studējošo skaits 1.studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits Absolventu skaits 

227 75 56 

28. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

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.  

 

Lekciju organizācija: apmierināti un daļēji apmierināti 55% 

Patīk: Anatomija, Psiholoģija, latīņu valoda, 

Mikrobioloģija 

Grūtības sagādā: Bioķimija, Biofizika 

Nepatīk: lielais stundu daudzums Uzņēmējdarbībā 

Apmierināti ar izvēli studēt medicīnu: 59% studentu 

3% nezin 

Nākamā darba vieta: Stacionāri 

Ģimenes ārstu prakses (pieaugoša tendence) 

Tālāk studēt plāno: 11% 

Aptauja par studiju priekšmetiem:  5 ballu sistēmā docētāji saņēma vērtējumu  no 

3,14 – 5,00 

29. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
Katru gadu tiek veikta RSUSKMK absolventu aptauja, un katru gadu to veicot iznāk saskarties ar 
identisku problēmu- nav iespējams iegūt simts procentīgi visu absolventu atsaucību un 
iesaistīšanos aptaujā. Arī absolventi, kuri iesaistās aptaujā, nereti tikai norāda, ka strādā veselības 
aprūpes sistēmā vai studē, vai strādā un studē, bet ne vienmēr ieraksta savu pašreizējo darba vietu. 
No Māszinību studiju programmas absolventiem ir iegūta sekojoša informācija, kur dominē trīs 
galvenās darba vietas: E.Gulbja laboratorija, RAKUS un PBKUS.  
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30. Studējošo 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 iztekt savu 

viedokli un ietekmēt izmaiņu veikšanu studiju programmā turpmākajos studiju gados. 

 

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

stipendiju piešķiršanu savā studiju grupā studējošajiem. 

 

2 studenti tiek deleģēti darbam RSU SKMK Iekšējās kvalitātes vadības padomē. 

 

RSU SKMK Studentu pašpārvaldes biedri aktīvi darbojas 10 sekcijās, tādējādi organizējot studentu 

ikdienu RSU SKMK telpās, kā arī ārpsustudiju informatīvos un izklaides pasākumus.  

 

Divi Studentu pašpārvaldes biedri tiek deleģēti darbam RSU SKMK Padomē.  

31. Studiju programmas „Ārstniecība” raksturojums 
 - īstenošanas 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 

Jā, strādāju veselības 
aprūpē

72%

Nē, nestrādāju, 
21%

Strādāju ar veselības aprūpi nesaistītā 
nozarē

7%

Vai Jūs pašlaik strādājat? (Māszinības)
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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 

32. Studiju programmas “Ārstniecība” paredzētie studiju rezultāti 
 

ZINĀŠANAS PRASMES KOMPETENCES 

 Socioloģijas pamati 

 Aprūpes pamatjēdzieni 

 Cilvēka pamatvajadzības 

 Projektu vadība 

 Veselības aprūpes sistēmas 

organizācija un ekonomikas 

principi 

 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. 

 

 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 

 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 

 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 

algoritmiem, vadlīnijām un 

rekomendācijām 

 Spējas patstāvīgi lietot un izrakstīt 

medicīniskos preparātus 

 Spējas konstatēt pacienta nāvi 

 Spējas, 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 
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 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 

 

33. Studiju programmas “Ārstniecība” plāns  
 

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 

Ie
d

al
īj

u
m

s 

K
P

 

E
C

T
S

 

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                  

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  2 2 1 1  

  Kopā:   12 18 2 4 4 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 4 6 1 3     

1.3. Mikrobioloģija ar parazitoloģiju, higiēna                                                 A 2 3 2      

1.4. Cilvēka attīstība A 2 3  2     
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1.5. Klīniskās procedūras ārsta palīga praksē A 4 6 1 2 1    

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, radiloģija A 2 3  1 1    

2.2. Ķirurģiskās slimības A 9 14   4 5   

2.3. Internās slimības A 12 18   6 4 2  

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       

  Kopā:   37 56  1 11 13 8 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      

  Kopā:   4 6 2  2    

III Prakse  A 20 30       

 Prakse I     3     

 Prakse II      4 4   

 Prakse III        4 5 

IV Kvalifikācijas darbs  A 10 15      10 

  Kopā:   120 180 20 20 20 20 20 20 

34. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 
 

Sīkākai informācijai skat. 19.punktu. 

35. Studiju programmas „Ārstniecība” organizācija 
 

Sīkākai informācijai skat. 20.punktu. 

36. Prasības, uzsākot studijas studiju programmā „Ārstniecība” 
 

Sīkākai informācijai skat. 21.punktu. 

37. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 

Sīkākai informācijai skat. 22.punktu. 

38. Vērtēšanas sistēma 
 

Sīkākai informācijai skat. 23.punktu. 

39. Studiju programmas izmaksas 
 

Sīkākai informācijai skat. 24.punktu. 
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40. Studiju programmas “Ārstniecība” atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 
standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 

Studiju programmā iekļautie studiju priekšmeti, 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  

 

41. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai 

koledžu studiju programmām 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ārstniecība” (41721) tiek 

īstenota piecās medicīnas koledžās, kas dod iespēju izvērtēt tās saturu, apjomu, kā arī noteikt 

konkurētspēju un attīstības iespējas.   

 

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 

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  
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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: 

42. Informācija par studējošajiem 
 

Studējošo skaits 1.studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits Absolventu skaits 

221 59 46 

 

43. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

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 

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 
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Lekciju organizācija: apmierināti un daļēji apmierināti 54% 

Patīk: Filozofija, Fizioloģija, Klīniskās procedūras, 

Angļu valoda, Mikrobioloģija 

Grūtības sagādā: Farmakoloģija, Bērnu slimības, Internās slimības 

Nepatīk: lielais stundu daudzums Uzņēmējdarbībā 

Apmierināti ar izvēli studēt medicīnu: 80% studentu 

20% nezin 

Nākamā darba vieta: 30% NMP 

Stacionāri 

Ģimenes ārstu prakses (pieaugoša tendence) 

Tālāk studēt plāno: 11% 

Aptauja par studiju priekšmetiem:  5 ballu sistēmā docētāji saņēma vērtējumu  no 

3,41 – 5,00 

43. Absolventu aptaujas un to analīze 
Katru gadu tiek veikta RSUSKMK absolventu aptauja, un katru gadu to veicot iznāk 

saskarties ar identisku problēmu- nav iespējams iegūt simts procentīgi visu absolventu atsaucību 
un iesaistīšanos aptaujā. Arī absolventi, kuri iesaistās aptaujā, nereti tikai norāda, ka strādā 
veselības aprūpes sistēmā vai studē, vai strādā un studē, bet ne vienmēr ieraksta savu pašreizējo 
darba vietu. No Ārstniecības studiju programmas absolventiem ir iegūta sekojoša informācija, kur 
dominē trīs galvenās darba vietas: NMPD un ģimenes ārstu prakses.  

 

 
 

 

45. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Sīkākai informācijai skat. 30.punktu. 
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IV. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 

46. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 
Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 

46.1. Studiju virziena atbilstība normatīvo aktu prasībām un 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. 

 

Sīkākai informācijai skat. arī 9.punktu. 

46.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 
 

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.  

Pielikumi: 
 
1. Pielikums Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās 

pētniecības biogrāfijas 
2. Pielikums Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma 

paraugs 
3. Pielikums Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, 

pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju 
turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai 
koledžā 

4. Pielikums Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli 
5. Pielikums Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses 

vietas; prakses nolikumi 
6. Pielikums Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas 

Studiju programmas izstrādi un īstenošanu, ja studiju virzienam atbilst 
kopīgā Studiju programma 

 


