
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

* profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laiks un maksa var mainīties atkarībā no RSU spēkā esošiem 

reglamentējošiem dokumentiem. 

 

 

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE 

ĀRVALSTĪS IEGŪTĀS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANAI 

LATVIJAS REPUBLIKĀ 
 

ZOBĀRSTA PROFESIJA 

 

Rīgas Stradiņa universitāte organizē pārbaudījumu 1 reizes gadā -  maijs līdz jūnijs 

(pieteikšanās ne vēlāk kā līdz 01.03.). Pārbaudījums notiek latviešu valodā.  Maksa par 

pārbaudījumu: EUR 3 440*. 

 

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes dalībniekiem jākārto viens komplekss 

pārbaudījums, kurš sastāv no 3 daļām:  

 

1. Teorētiskais pārbaudījums – pārbaudījums sastāv no A, B un C daļas. 

A daļa:  

Pirmsklīnisko un klīnisko zināšanu pārbaude Terapeitiskajā zobārstniecībā iekļaujot 

tādus studiju kursus kā: 

• Operatīvās zobārstniecības preklīnikas kurss; 

• Karioloģija un Terapeitiskā zobārstniecība; 

• Endodontijas preklīniskais un klīniskais kurss; 

• Pereodontoloģijas preklīniskais un klīniskais kurss; 

• Bērnu terapeitiskā zobārstniecība; 

• Zobu anatomija; 

• Radioloģija. 
 

B daļa:  

Pirmsklīnisko un klīnisko zināšanu pārbaude Zobu protezēšanā. 
 

C daļa:  

Pirmklīnisko un klīnisko zināšanu pārbaude tādos studiju kursos kā: 

• Ortodontija; 

• Mutes, sejas un žokļu ķirurģija; 

• Mutes medicīna. 

 

2. Praktiskais pārbaudījums - pārbaudījums sastāv no A un B daļas. 

A daļa:  

Sastāv no divām daļām:   

A1 daļa: praktiskais darbs Operatīvās zobārstniecības perklīnikas kursā. II klases 

kavitātes veidošana zobā 26. Plombēšana ar kompozītu (3 akadēmiskās stundas). 

• Tiek pārbaudīts zināšanu praktiskais pielietojums (matricas turētāja un 

koferdama uzlikšana 1 zobam, plombējamo instrumentu atlase). 

• Izveidoto kavitāšu novērtēšana atbilstoši kavitāšu veidošanas 

pamatprincipiem. 

• Plombu kvalitātes novērtēšana atbilstoši kvalitātes kritērijiem; 



• Pārbaudījums tiek uzskatīts par sekmīgi nokārotu sasniedzot 55% pozitīvu 

vērtējumu: 

o kavitātes veidošanā; 

o zoba restuarācijā. 

Ja viens no kritērijiem nesasniedz 55% vērtējumu šī daļa ir uzskatāma par nesekmīgi 

nokārotu. 
 

A2 daļa: Zobu protezēšanā (3 akadēmiskās stundas). 

• Praktiski, jānoslīpē kāds no 28 zobiem un jāprot izgatavot pagaidu kronis. 

• Jāuzzīmē dizains, parciālām izņemamām zobu protēzēm, fiksējošām zobu 

protēzēm un atbalsta fiksējošām zobu protēzēm. 
 

B daļa: 

Praktiskais eksāmens Endodontijā, Pereodontoloģijā un Mutes un sejas 

žokļu ķirurģijā.  

Eksāmena princips - studējošais piestāj 10 stacijās, veicot tajās norādītos 

uzdevumus. 

 

3. Valsts pārbaudījums - Valsts pārbaudījums sastāv no divām daļām - integrētais 

rakstiskais pārbaudījums un integrētais mutiskais pārbaudījums. 
 

1. daļa (integrētais rakstiskais pārbaudījums): 

• daudzproblēmu pacienta izmeklēšanas datu integrētas analīzes, diagnostikas un 

iespējamās ārstēšanas plānošanas apraksts ar teorētisku pamatojumu, ko 

pārbaudījuma dalībnieki iepriekš nav redzējuši, optimālā ārstēšanas plāna 

realizēšanas etapi, pielietotās metodes un izmantojamie materiāli ar 

pamatojumu. 

• 4 īso diagnostisko gadījumu vai situāciju analīzes apraksts (Mutes, sejas un 

žokļu ķirurģijā, Orālajā medicīnā, Ortodontijā un Mutes veselības profilaksē). 
 

2. daļa (integrētais mutiskais pārbaudījums): 

mutisks pamatojums par pārbaudījuma dalībnieka izdarītajām izvēlēm par 

daudzproblēmu pacienta klīniskā gadījuma diagnostiku un  piedāvāto ārstēšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


