
Studiju programmas raksturojums 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Ergoterapeits” 

2015./2016. akadēmiskais gads 

1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un

uzdevumi.

Studiju programmas nosaukums: otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma “Ergoterapija”. 

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē. 

Profesionālā kvalifikācija: ergoterapeits (profesijas kods – 2264 04). 

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētas un konkurētspējīgas ārstniecības personas – ergoterapeitus – darbam individuālā un 

sabiedrības līmenī dažādos ergoterapijas prakses kontekstos: veselības, izglītības un sociālo pakalpojumu jomā, strādājot ar visu vecumu 

pacientiem/klientiem gan individuālā, gan sabiedrības līmenī savas profesionālās kompetences ietvaros multiprofesionālā rehabilitācijas komandā. 

Uzdevumi. 

1. Nodrošināt kvalitatīvas profesionālās studijas ergoterapeitu sagatavošanā atbilstoši Augstskolu likumam (stājās spēkā 01.01.2012.), Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, Ergoterapeita profesijas standartam, 

kā arī WFOT (“World Federation of Occupational Therapy”) izglītības minimālajiem standartiem un ENOTHE (“European Network of 

Occupational Therapy Higher Education”) rekomendācijām un RSU izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.

2. Nodrošināt zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, pielietojot mūsdienīgas mācību metodes.

3. Nodrošināt studiju procesu ar kvalitatīviem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, izmantojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas.

4. Sekmēt studiju programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un darba tirgū.

Studiju programmas izvirzītais mērķis un uzdevumi tiek sasniegti, apliecinājums tam ir augstais konkurss uz vietu studiju programmā, pozitīvās

atsauksmes no programmas absolventiem un darba devējiem, augstais pieprasījums pēc ergoterapeitiem darba tirgū Latvijā. 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.

Studiju process ir vērsts uz studiju rezultātiem, kas ir definēti atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru 6. līmenim. Veiksmīgi apgūstot

bakalaura studiju programmā “Ergoterapija”, students būs ieguvis zināšanas, prasmes un kompetenci. 

Zināšanas. Pārzina profesijas teorētiskos pamatus, skaidro saistību starp personu/vidi/nodarbi, ir plašas zināšanas un izpratne par personas 

funkcionēšanu, vidi, veselību un slimību, un to savstarpējo mijiedarbību. Izprot personu holistiski, ņemot vērā personas garīgās, fiziskās spējas un 

vajadzības. Ir spējīgs pamatot un aizstāvēt viedokli par ergoterapijas pielietošanu praksē, sniedzot loģiskus un pārliecinošus argumentus. 

Prasmes. Pielieto ergoterapijas prakses procesu un veido profesionālos spriedumus nodarbju disfunkciju noteikšanai, izmantojot skrīningu, 

novērtēšanu, nodarbju vajadzību identificēšanu, terapijas mērķu formulēšanu, plānošanu, terapeitisko iejaukšanos un terapijas rezultātu 

izvērtēšanu. Izmanto uz klientu vērstu praksi, pielieto nodarbes veicināšanas prasmes, uztur profesionālas attiecības un sadarbību ar citiem 
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profesionāļiem un ieinteresētajām pusēm, prasmīgs interpersonālajā saskarsmē, ieskaitot mutisko un rakstīto komunikāciju. Ir radošs, meklējot 

labākos risinājumus, pieņem lēmumus sadarbojoties ar klientu/pacientu un multiprofesionālo komandu. Ir prasme kritiski novērtēt un pielietot 

pētniecības rezultātus uz pierādījumiem balstītā praksē. Rod risinājumus ētiskas dabas jautājumu risināšanā. Demonstrē profesionālo patstāvību un 

atbildību, iesaistīšanos profesionālajā attīstībā ilgtermiņā. 

Kompetence. Piedalās pētniecībā un ergoterapijas kā zinātnes attīstīšanā, izmantojot uz pierādījumiem balstītas prakses principus. Izmanto 

dažādas aktivitātes atbilstoši sabiedrības vajadzībām, skaidrojot saikni starp nodarbēm, veselību un labklājību. Izprot un pielieto stratēģijas 

pakalpojumu nodrošināšanai reģionālā līmenī atbilstoši veselības un sociālajām vajadzībām. 

Profesionālā bakalaura studiju programma veselības aprūpē ar kvalifikāciju ergoterapijā izveidota atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, un tās struktūra un saturs ļauj 

sasniegt iepriekšminētās kompetences, kuras nosaka Ergoterapeita profesijas standarts. Studiju programmas pilnveidē tiek ņemti vērā profesionālās 

asociācijas (biedrība “Latvijas Ergoterapeitu asociācija”) ieteikumi, Pasaules Ergoterapeitu federācijas WFOT izglītības minimālajiem standartiem 

un ENOTHE rekomendācijas. 

Studiju programmas saturs tiek regulāri pilnveidots, un katru gadu tiek pārskatīti studiju kursu apraksti, lekciju un praktisko nodarbību saturs, 

iekļaujot jaunākās zinātniskās atziņas un papildinot studējošajiem obligātos un ieteicamos literatūras avotus. Bakalaura darbu tēmu izvēlē un 

izstrādē tiek izmantota jaunākā zinātniskā literatūra un ņemtas vērā jaunākās tendences nozarē. 

Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti (KP; vienam studiju gadam paredzētais apjoms ir 40 KP), kur viena KP apjoms ir 

40 akadēmisko stundu studējošo slodze jeb vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Viena KP ietvaros kontakta stundu apjoms ir no 40 līdz 

50 %, un pārējā studējošo noslodze ir patstāvīgais darbs. Katra studiju kursa aprakstā (e-vidē) ir iekļauta patstāvīgā darba organizācija, uzdevumi 

un vērtēšanas kritēriji. 

Klīniskā prakse ir obligāta studiju programmas sastāvdaļa, kas tiek organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un normatīvajiem 

dokumentiem un paredz profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamo prasmju pilnveidošanu nozarei atbilstošā ārstniecības vai sociālās 

aprūpes iestādē. Studiju programmā “Ergoterapija” klīniskā prakse tiek realizēta 3. studiju gadā 6. semestrī un 4. studiju gadā 7. un 8. semestrī. 

Kopējais prakses apjoms ir 26 KP. Klīniskā prakse ergoterapijā tiek realizēta saskaņā ar klīniskās prakses nolikumu (apstiprināts RSU 

Rehabilitācijas fakultātes domes sēdē, Nr. 12.4.-4/8). Klīniskās prakses laikā studentam jāattīsta un jānostiprina profesionālā kompetence, lai spētu 

realizēt ergoterapeitisko iejaukšanos atbilstoši profesijas standartam, izmantojot Latvijā apstiprinātas ergoterapijas tehnoloģijas un uz 

pierādījumiem balstītu praksi. Ergoterapijas studiju programmas studenti 1., 2. un 3. studiju gadā ir apguvuši nozares teorētiskos kursus un 

profesionālās specializācijas kursus, iegūstot zināšanas, prasmes un kompetences. Profesionālās specializācijas kursu ietvaros tiek izmantotas 

klīniskās vizītes, kas veicina teorētisko zināšanu sasaisti ar praksi un ļauj sekmīgi sagatavoties klīniskajai praksei.  

Prakse ergoterapijā ietver praksi veselības, sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu jomās. 

 Klīniskā prakse somatiskajā medicīnā, ietver klīniskās prakses realizāciju ergoterapijā dažādos prakses kontekstos – rehabilitācijas centrs, 

dienas stacionārs, ambulatorie medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, medicīniskā rehabilitācija mājas vidē pacientiem pēc insulta, veselības 

veicināšanas pakalpojumi pašvaldībā, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā – pacientiem/klientiem dažādās vecuma 

RSU · 2016 · 5. 4



grupās (bērni, pieaugušie, gados veci cilvēki). 

 Klīniskā prakse psihiatrijā ietver klīniskās prakses realizāciju ergoterapijā dažādos prakses kontekstos – stacionārā un ambulatorajā centrā –

pacientiem dažādās vecuma grupās (bērni, pieaugušie, gados veci cilvēki);

 Klīniskā prakse personām ar garīgās attīstības aizturi ietver klīniskās prakses realizāciju ergoterapijā pusaudžiem un pieaugušajiem dienas

aprūpes centrā.

Prakses vietas 2015./2016. akadēmiskajā gadā ir izvēlētas centralizētā iepirkuma procedūrā, un ir noslēgti līgumi ar ārstniecības iestādēm: NRC 

“Vaivari”, SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri”, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, kā arī ir noslēgti bezatlīdzības līgumi ar Sociālās 

integrācijas valsts aģentūru un nevalstiskām organizācijām: biedrību “Saule”, biedrību “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”. Klīnisko praksi 

nodrošina RSU Rehabilitācijas katedras pieaicinātie pasniedzēji, sertificēti un apmācīttiesīgi ergoterapeiti – nozares eksperti. 

Klīniskās prakses mērķis ir nostiprināt studējošā studiju programmā iegūtās zināšanas, attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas darbā ar 

dažādām pacientu/klientu grupām dažādos ergoterapijas prakses kontekstos, izmantojot Latvijā apstiprinātas ergoterapijas tehnoloģijas un uz 

pierādījumiem balstītu praksi, un iegūt Ergoterapeita profesijas standartam atbilstošu kompetenci. 

Klīniskās prakses organizācija notiek atbilstoši prakses dokumentiem: Klīniskās prakses nolikums, Klīniskās prakses portfolio, Klīniskās 

prakses novērtējums, kas pieejami e-vidē. 2015./2016. akadēmiskajā mācību gadā pilnveidots un apstiprināts ergoterapijas studiju programmas 

klīniskās prakses nolikums. Studējošie tiek iepazīstināti ar prakses mērķiem, uzdevumiem, dokumentāciju, kā arī darba organizāciju klīnisko 

prakšu vietās pirms prakses sākšanas. Klīniskās prakses noslēgumā studiju programmas vadītāja gan individuālu pārrunu veidā, gan veicot 

rakstisku aptauju, noskaidro studējošo vērtējumu par praksi kopumā, par prakses vietām un sadarbību ar prakses vadītājiem katrā konkrētajā 

prakses vietā, kā arī uzklausa ieteikumus. Tiek arī analizēts un apkopots pieaicināto pasniedzēju (prakšu vadītāju) viedoklis par prakses norisi un 

uzklausīti ieteikumi prakses satura un norises pilnveidošanai. 

Ergoterapijas studiju programmas studentiem ir iespējas klīnisko praksi 7. semestrī realizēt mūžizglītības ERASMUS+ starptautiskā apmaiņas 

programmā, tā uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti. ERASMUS+ sniedz iespēju studējošajam iegūt starptautisku un multikulturālu klīniskās 

prakses pieredzi dažādos ergoterapijas prakses kontekstos saskaņā ar RSU un sadarbības augstskolas līgumu, kā arī ERASMUS+ hartu (ECHE 

2014–2020). Studiju un prakses periods ārvalstu augstskolā ir neatņemama RSU studiju programmu daļa, kas tiek pilnībā atzīta. Sekmīgi īstenotā 

prakse ārvalstu augstskolā tiek atzīta saskaņā ar Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmu (“European Credit Transfer System” – ECTS). 

Nepieciešamais kredītpunktu skaits, kas jāiegūst, sekmīgi nokārtojot eksāmenus ārvalstu augstskolā, ir 30 ECTS jeb 20 Latvijas kredītpunkti par 

vienu semestri, attiecīgi 60 ECTS jeb 40 RSU kredītpunkti par vienu akadēmisko gadu. 

3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu paredzēts īstenot svešvalodās, ir 

noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude.

Studentu imatrikulācija notiek saskaņā ar RSU Uzņemšanas noteikumiem, kurus apstiprina RSU Senāts. Uz ergoterapijas studijām var pretendēt 

persona ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību. Atlases kritēriji ir valsts centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un svešvalodā 

un objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP), konkursa kārtībā studenti tiek uzņemti studijām ESP (skat. 

www.rsu.lv. Uzņemšanas noteikumi).  
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OSPPP sniedz informāciju par pretendenta profesionālo piemērotību studijām veselības aprūpes virzienā, savukārt valsts centralizēto eksāmenu 

rezultāti latviešu valodā un svešvalodā ir būtiski, jo ergoterapijas studiju programmā tiek izmantota aktuālā nozares profesionālā un zinātniskā 

literatūra angļu valodā, kā arī studiju procesā studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajā studentu apmaiņas programmā un intensīvās 

apmācību programmās, kuru darba valoda ir angļu valoda 

Studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar RSU Senātā apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem attiecīgajam akadēmiskajam gadam un ārējiem 

normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, 

kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” 3. punktu līdz kārtējā gada 1. novembrim izstrādā, apstiprina un publisko (arī mājaslapā 

internetā) uzņemšanas noteikumus studiju programmās (turpmāk – uzņemšanas noteikumi) nākamajam akadēmiskajam gadam.  

Studiju programmu apgūt ir tiesības visiem Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, Eiropas 

Savienības valstu pilsoņiem un viņu bērniem neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem 

uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Studijas ir pieejamas personām ar funkcionēšanas traucējumiem, jo RSU 

fiziskā vide ir pieejama, kā arī ergoterapijas studiju programmas docētāji piedāvā studentiem atbalstu studiju procesā, piemēram, studijas pēc 

individuāli pielāgota mācību plāna, pielāgotas mācību, zināšanu un prasmju pārbaudes metodes. Citu valstu pilsoņi studiju programmā var tikt 

uzņemti uz līguma pamata studijām par maksu saskaņā ar RSU Uzņemšanas noteikumiem un Instrukciju par studijām RSU. Uzņemšanas 

noteikumi pieejami RSU mājaslapā: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-noteikumi. Uzņemšanas tehniskā gaita izstrādāta 

un aprakstīta RSU Procesa aprakstā Nr. 7 “Studentu servisa pakalpojumu nodrošinājums” 7.1. punktā. RSU reflektanti elektronisko pieteikšanos 

veic interneta vietnē http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana. 

Līdz 2009./2010. akadēmiskajam gadam tika nodrošinātas 24 budžeta vietas, no 2010./2011. līdz 2014./ 2015. akadēmiskajam gadam tika 

samazināts budžeta vietu skaits un tika uzņemti 12 studenti budžeta vietās. Kopš 2015./2016. akadēmiskā gada budžeta vietu skaits ir atjaunots un 

tiek uzņemti 24 studenti budžeta vietās. Konkurss uz vienu valsts budžeta apmaksātu studiju vietu studiju programmā ir liels. 2014. gada 

uzņemšanas statistika uzrāda 133 pieteikumus uz 12 budžeta vietām (konkurss 11,3 uz vienu vietu), savukārt 2015. gada uzņemšanas statistika 

uzrāda 142 pieteikumus uz 24 budžeta vietām (konkurss 5,9 uz vienu vietu).  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi” personai ir tiesības vērsties Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā. Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā 

pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas izveidota Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanas komisija. Tās tiesības, pienākumus, veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver “Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātē”. 

Lai tiktu sākta sasniegto studiju rezultātu atzīšana, studiju rezultātu atzīšanas komisijai jāiesniedz: 

 iesniegums;

 dokumenti, kas apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus;
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 bankas maksājuma uzdevums par veikto maksājumu. 

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas. 2015./2016. gadā studiju virziena “Veselības 

aprūpe” ietvaros, šo iespēju ir izmantojušas 11 personas. Profesionālā bakalaura studiju programmā “Ergoterapija” 2015./2016. akadēmiskajā gadā 

netika saņemti iesniegumi par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu atzīšanu. 

4. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas 

obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu). 

Studijas tiek organizētas atbilstoši studiju programmas “Ergoterapija” mērķiem un uzdevumiem, un studiju rezultātiem. Ergoterapijas studiju 

programma izstrādāta saskaņā ar Augstskolu likumu, Ministru kabineta noteikumiem, ergoterapijas profesijas standartu, RSU Senātā pieņemtajiem 

normatīvajiem aktiem. ESP tiek realizēta 4 gados (8 semestros) pilna laika klātienes studijās. Profesionālās bakalaura studiju programmas 

veselības aprūpē ar kvalifikāciju ergoterapijā kopējais apjoms atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 512 “Noteikumi 

par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” ir 160 KP. Viena KP apjoms ir 40 stundu studējošo slodze. 

Studiju programmas studiju plāns. 

Kods Kursa nosaukums Gads Semestris KP Kategorija 

MK_049 Anatomija 1 1 2 A 

VPUPK_196 Attīstības psiholoģija 1 1 2 A 

CFUBK_050 Fizioloģija 1 1 1 A 

REK_081 Ievads specialitātē 1 1 1 A 

VC_007 Medicīnas terminoloģija latīņu un grieķu valoda 1 1 1 A 

VPUPK_116 Psiholoģijas pamati 1 1 2 A 

BUMK_026 Bioloģija un ģenētika 1 1 2 A 

REK_054 Ergoterapijas pamati 1 1 4 A 

RF_019 Ievads specialitātē, profesionālās darbības tiesiskie aspekti 1 1 0 A 

MVI_002 Medicīnas vēsture 1 1 1 A 

REK_117 Novērtēšanas metodoloģija ergoterapijā 1 1 2 A 

VPUPK_175 Profesionālā komunikācija 1 1 1 A 

SVUEK_077 Profesionālās darbības tiesiskie aspekti 1 1 1 A 

VPUPK_115 Psiholoģija 1 1 0 A 
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MK_049 Anatomija 1 2 3 A 

VC_079 Angļu valoda rehabilitācijā 1 2 1 A 

FK_051 Biometrija 1 2 2 A 

CFUBK_050 Fizioloģija 1 2 3 A 

LUSDK_034 Ētika 1 2 1 A 

LUSDK_035 Filozofija 1 2 1 A 

LUSDK_169 Filozofija un ētika 1 2 
 

A 

REK_075 Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija 1 2 2 A 

REK_123 Palīgtehnoloģijas un vides pieejamība 1 2 3 A 

REK_141 Personas, nodarbes un vides novērtēšana. Kursa darbs 1 2 0 A 

REK_129 Pētniecības metodes I 1 2 2 A 

REK_022 Universālais dizains 1 2 1 A 

REK_037 Zināšanas par invaliditāti 1 2 1 A 

VC_079 Angļu valoda rehabilitācijā 2 3 1 A 

REK_115 Nodarbe un kultūrvide 2 3 2 A 

PEK_034 Pediatrija 2 3 2 A 

PEK_033 Bērnu saslimšanas 2 3 0 A 

BKK_006 Bērnu traumatoloģija un ortopēdija 2 3 1 A 

REK_051 Ergoterapija pediatrijā 2 3 8 A 

REK_097 Konceptuālie prakses modeļi 2 3 5 A 

AURK_021 Neatliekamā medicīniskā palīdzība I 2 3 1 A 

ISK_192 Iekšķīgās slimības 2 4 1 A 

FLK_032 Klīniskā farmakoloģija 2 4 1 A 

NUNK_015 Neiroloģija 2 4 2 A 

PUNK_018 Psihiatrija 2 4 3 A 
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ORTK_002 Traumatoloģija un ortopēdija 2 4 1 A 

REK_051 Ergoterapija pediatrijā 2 4 4 A 

FLK_001 Farmakoloģija 2 4 0 A 

RF_029 Ķirurģija un iekšķīgās slimības 2 4 0 A 

AURK_003 Neatliekamā medicīniskā palīdzība II 2 4 1 A 

PIC_001 Pedagoģija 2 4 2 A 

REK_004 Radošās aktivitātes ergoterapijā 2 4 4 A 

FLK_023 Vispārējā farmakoloģija 2 4 1 A 

REK_172 Ergonomika, kursa darbs 3 5 4 A 

REK_144 Ergoterapija un garīgā veselība 3 5 
 

A 

REK_076 Garīgās attīstības aizture 3 5 1 A 

REK_135 Psihiatrija ergoterapijā 3 5 3 A 

REK_145 Ergoterapija pieaugušajiem 3 5 0 A 

REK_133 Plaukstas ortozēšanas principi 3 5 1 A 

REK_013 Somatiskās saslimšanas 3 5 6 A 

REK_021 Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma 3 5 2 A 

REK_032 Vispārējā rehabilitācija 3 5 3 A 

REK_053 Ergoterapija: geriatrija un gerontoloģija 3 6 4 A 

REK_093 Klīniskā prakse somatiskajā medicīnā I 3 6 6 A 

AUVMK_026 Vides zinības 3 6 1 A 

REK_052 Ergoterapija sabiedrības veselībā 3 6 5 A 

REK_130 Pētniecības metodes II 3 6 2 A 

SUPK_099 Socioloģija 3 6 2 A 

REK_142 Vide un veselība; kursa darbs 3 6 0 A 

SVUEK_046 Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati 4 7 2 A 
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REK_091 Klīniskā prakse psihiatrijā 4 7 8 A 

REK_094 Klīniskā prakse somatiskajā medicīnā II 4 7 8 A 

REK_024 Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana 4 7 2 A 

RF_014 Valsts pārbaudījums 4 7 0 A 

REK_090 Klīniskā prakse personām ar garīgās attīstības aizturi 4 8 4 A 

REK_024 Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana 4 8 8 A 

REK_023 Valsts eksāmens 4 8 2 A 

RF_014 Valsts pārbaudījums 4 8 0 A 

REK_176 Masāža 4 8 2 B 

LUSDK_043 Ģimenes pedagoģija 4 8 2 B 

VPUPK_028 Ievads mākslu terapijā 4 8 2 B 

LUSDK_052 Kultūru un reliģiju dažādība 4 8 2 B 

SUUK_049 Nūjošana 4 8 2 B 

VPUPK_166 Pašefektivitāte un pašregulācija 4 8 2 B 

VPUPK_168 Pedagoģija veselības aprūpē 4 8 2 B 

VPUPK_169 Personība un veselība 4 8 2 B 

SUUK_084 Sporta spēles 4 8 2 B 

SUUK_136 Sports veselībai 2 4 8 2 B 

SUUK_102 Uzturmācība 4 8 2 B 

LUSDK_016 Vardarbības psihosociālie faktori 4 8 2 B 

SUUK_118 Veselīga uztura gatavošana 4 8 2 B 

Studiju programma ir veidota sistēmiski, regulāri tiek ņemti vērā studentu, absolventu, darba devēju, Latvijas Ergoterapeitu asociācijas 

ieteikumi. Studijās tiek ievērots secīguma princips. Studiju saturs un studiju kursu saturs tiek papildināts, ņemot vērā ergoterapijas nozares 

attīstības tendences pasaulē. Studiju process ir vērsts ne tikai uz studiju satura apguvi, bet studējošais arī tiek motivēts nepārtrauktai mūžizglītībai. 

Pirmajā studiju gadā studenti apgūst vispārizglītojošos studiju kursus, kas saturiski ietver humanitāros un sociālo zinātņu studiju kursus, 

informācijas tehnoloģiju kursus, kā arī studiju kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. Pirmajā studiju gadā 
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studenti sāk apgūt nozares teorētiskos pamatkursus, kas ietver medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, bioloģiju/ģenētiku. Studiju 

kursa “Ergoterapijas pamati” ietvaros tiek organizētas mācību vizītes ar mērķi, lai, sākot studijas, studentam būtu iespēja iepazīties ar 

rehabilitācijas nozares darba specifiku, kā arī ar ergoterapeita darba specifiku, apmeklējot ergoterapeitu darba vietas dažādos prakses kontekstos. 

Tā studējošie gūst pilnīgāku priekšstatu par izvēlēto specialitāti. Pirmajā studiju gadā studenti sāk apgūt novērtēšanas metodoloģiju ergoterapijā un 

pirmās iemaņas pētniecībā. 

Otrajā studiju gadā studenti turpina apgūt nozares teorētiskos kursus: bērnu un pieaugušo saslimšanas, farmakoloģiju, pirmo/neatliekamo 

palīdzību un profesionālās specializācijas kursus: konceptuālos prakses modeļus ergoterapijā, ergoterapiju pediatrijā, radošās aktivitātes 

ergoterapijā, nodarbi un kultūrvidi. Multikulturālās vides konteksts tiek apgūts studiju kursā “Nodarbe un kultūrvide”, studenti apgūst 

pamatprincipus sociokulturālās situācijas izpētei profesionālās darbības kontekstā, spēj skaidrot savu attieksmi pret dažādām populācijām un 

etniskām grupām, prot analizēt un noteikt sociokulturālo faktoru ietekmi dažādās klīniskās situācijās un vidēs. 

Trešajā studiju gadā prevalē profesionālās specializācijas studiju kursi: ergoterapija pieaugušajiem, geriatrija un gerontoloģija, sabiedrības un 

vides veselība, ergonomika/darbs, kā arī tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma, plaukstas ortozēšanas principi un tiek sagatavoti divi kursa darbi. 

Šajā studiju gadā studenti sāk praksi (6 KP / 9 ECTS) klīnisko prakšu vietās.  

Ceturtajā studiju gadā studenti turpina praksi, kas sastāv no klīniskās prakses somatiskajā medicīnā (8 KP / 12 ECTS), psihiatrijā (8 KP / 

12 ECTS) un garīgās attīstības aizturē (4 KP / 6 ECTS). Šajā studiju gadā studenti veic pētniecisko darbu (12 KP / 18 ECTS) bakalaura grāda 

iegūšanai un kārto Valsts pārbaudījuma teorētisko un praktisko daļu. 

Ir izstrādātas prakses prasības atbilstoši dažādiem studiju gadiem. 

III studiju gadā klīniskās prakses apjoms ir 6 KP/9 ECTS. Šajā prakses posmā galvenais uzsvars tiek likts uz klienta novērtēšanu – studenti 

mācās pielietot dažādus standartizētus novērtēšanas instrumentus ergoterapijā, mācās analizēt klientu/pacientu nodarbes veikšanas grūtības un 

pielietot Latvijā apstiprinātas ergoterapijas tehnoloģijas. 

IV studiju gadā klīniskās prakses apjoms ir 20 KP (30 ECTS) un uzmanība tiek pievērsta pārējiem terapijas posmiem – terapijas mērķu 

izvirzīšana, terapijas plānošana un īstenošana, kā arī sadarbība multidisciplināras komandas ietvaros. Klīniskās prakses ietvaros studentiem ir 

iespēja strādāt ar dažāda vecuma pacientiem/klientiem, kā arī ar klientiem, kuriem ir gan fiziskās, gan garīgās veselības traucējumi. Klīniskās 

prakses organizē studiju programmas vadītājs sadarbībā ar Rehabilitācijas fakultātes studiju prakšu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par līgumu 

noslēgšanu ar klīnisko prakšu vietām, studentu klīnisko praksi prakses vietās pārrauga klīnisko prakšu vadītāji.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas studiju kursi ir izveidoti un tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši Pasaules Ergoterapeitu federācijas 

WFOT izglītības minimālajiem standartiem (http://www.wfot.org/wfot2014/pdf/entry_level_competencies_draft.pdf) un ENOTHE 

rekomendācijām par ergoterapijas studiju programmas harmonizēšanu (http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/RefOccupational 

Therapy_EU_EN.pdf), kā arī Ergoterapeita profesijas (profesijas kods – 2264 04) standartam Latvijā (http://www.lm.gov.lv/upload/darba_ 

devejiem/profesiju_standarti.pdf). 

Studiju rezultāti ir skaidri formulēti gan studiju programmai kopumā, gan katram studiju kursam. Studentiem tiek piedāvāti programmas studiju 

kursu apraksti, kur ir definēts kursa mērķis, nepieciešamās priekšzināšanas, saturs, kā arī pārbaudes metodes un studiju procesa rezultāti – kādas 
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zināšanas, prasmes un kompetences iegūst studējošie, apgūstot studiju kursu. Šī informācija ir brīvi pieejama RSU mājaslapā internetā. Studiju 

kursa aprakstā, kurš ir pieejams e-studijās, tiek piedāvāta papildu informācija studējošajiem par studiju kursa saturu un sagaidāmajiem rezultātiem, 

kā arī tiek sniegta informācija par lekciju, praktisko nodarbību un semināru tematiem, obligātās un ieteicamās literatūras saraksts un prasības 

studiju kursa apguvei.  

2015./2016. akadēmiskajā gadā būtiskās izmaiņas studiju programmā skāra Valsts pārbaudījuma teorētiskās daļas norisi, nomainot mutisko 

atbildi uz rakstisku pārbaudījumu – testu ar atbilžu izvēles variantiem. Tests sastāv no 100 testa jautājumiem, kuros ietvertas tēmas no visiem 

profesionālās specializācijas studiju kursiem. Valsts pārbaudījuma teorētiskās daļas izmaiņas ļauj objektīvi novērtēt studenta teorētiskās zināšanas. 

Testa izstrādes procesā piedalījās ergoterapijas profesionālās specializācijas studiju kursu docētāji. Valsts pārbaudījuma teorētiskās daļas izmaiņas 

pozitīvi novērtēja gan studējošie, gan Valsts pārbaudījuma komisijas locekļi, uzsverot pozitīvās izmaiņas studentu zināšanu novērtēšanas 

objektivizācijā.  

5. Studiju programmas 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). 

Studiju programmas plāns ir veidots atbilstoši RSU stratēģijai, mērķiem un uzdevumiem. Studiju process ir organizēts atbilstoši RSU 

Satversmei, Augstskolu likumam un normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar RSU Senātā pieņemtajiem 

studijas reglamentējošajiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem RSU, kurus apstiprina RSU Senāts. Studiju 

procesa organizācijā un īstenošanā tiek ievēroti demokrātijas principi. Fakultātes domes un RSU Senāta darbā un lēmumu pieņemšanā piedalās ne 

tikai akadēmiskais personāls, bet arī studenti, kas aktīvi piedalās studiju programmas satura, tās īstenošanas izvērtēšanā un pilnveidošanā. 

Studiju programmas izpildi nodrošina RSU Rehabilitācijas fakultāte dekanāts, Rehabilitācijas katedra, citas RSU katedras, kā arī pieaicinātie 

pasniedzēji – jomas eksperti. Mācības notiek RSU mācību telpās, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā un universitātes klīniskajās bāzēs. 

Klīniskā prakse tiek realizēta ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, kas izvēlētas saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem: NRC “Vaivari”, 

SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri”, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, vai arī saskaņā ar noslēgtajiem bezatlīdzības līgumiem ar 

Sociālās integrācijas valsts aģentūru un nevalstiskām organizācijām: biedrību “Saule”, biedrību “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”. 

Ergoterapijas studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir regulāra studiju priekšmetu programmu satura analīze un izvērtējums 

programmu realizējošās struktūrvienības un RF Domes sēdēs. Regulāri tiek veikta studiju norises analīze un kontrole, analizējot studiju priekšmetu 

programmu saturu, kvalitāti, studentu aptauju rezultātus un studentu sekmību; studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas nodrošināšana; 

studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju priekšmetu programmu stiprās un vājās puses un attīstības iespējas. Notiek sadarbība ar 

darba devējiem, kas piedalās RSU rīkotajās Karjeras dienās, sadarbība ar ENOTHE, kā arī citām augstskolām ERASMUS+, “Nordplus” 

programmu ietvaros. 

2015./2016. akadēmiskajā gadā tika izveidota ergoterapijas studiju programmas Kvalitātes padome, kurā piedalījās ergoterapijas studiju 

programmas vadītāja, studiju programmas docētāji, kā arī studenti un pieaicinātie pārstāvji no darba devējiem un ergoterapijas profesionāļu 

organizācijas. Kvalitātes padomē regulāri tiek apspriesti ar studiju procesu saistīti jautājumi. 

Profesionālā bakalaura studiju programma veselības aprūpē kvalifikācija “Ergoterapeits” tiek realizēta Rīgas Stradiņa universitātes 
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Rehabilitācijas fakultātē par valsts budžeta līdzekļiem vai uz līguma pamata par fizisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.  

Finanšu resursu izmantošana akadēmiskā gada laikā tiek kontrolēta RSU un Rehabilitācijas fakultātes līmenī. Sākot akadēmisko gadu, tiek 

izskatīti studējošo iesniegumi par studiju maksas samazināšanu. 

Studiju laikā programmas studējošie izmanto visu RSU dienestu pakalpojumus. Ir izveidots Studentu serviss, kas apvieno Informācijas centra, 

Uzņemšanas komisijas un Vienas pieturas aģentūras funkcijas un esošajiem un topošajiem studentiem sniedz informāciju un pakalpojumus, kas 

saistīti ar potenciālo studēt gribētāju informēšanu un uzņemšanu, studiju procesu un arī dažādu pakalpojumu sniegšanu pēc studiju nobeiguma. 

Studenti var sazināties ar RSU dienestiem un saņemt informāciju klātienē, telefoniski un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.  

Akadēmiskais personāls komunikācijai ar studējošajiem izmanto visas RSU pieejamās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Šīs 

tehnoloģijas arī nodrošina atgriezenisko saiti un vieglu administratīvā un akadēmiskā personāla sasniedzamību. 

Augstskola nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu un tā ietvaros arī pētnieciskā darba iespējas: labiekārtotas un labi aprīkotas mācību 

telpas lekciju un praktisko nodarbību organizēšanai, laboratorijas, mūsdienīgu bibliotēku, modernas IT tehnoloģijas un e-vidi. Studentiem un 

docētājiem pieejama RSU bibliotēka, kas regulāri aktualizē informatīvos resursus un sekmē studējošajiem mācību satura apgūšanu. RSU bibliotēka 

abonē vadošos periodiskos izdevumus veselības aprūpes jomā, kā arī studējošajiem ar savu lasītāja karti ir pieejami vēl astoņu Rīgas zinātnisko 

bibliotēku elektroniskie katalogi un šo bibliotēku grāmatu krājumi. Studentiem un docētājiem pieejams plašs e-grāmatu klāsts un tiešo datubāzu 

klāsts, kas tiek periodiski papildināts. Informācija pieejama http://www.rsu.lv/biblioteka/resursi. 

Studiju kursi notiek klātienē, un apmācībā tiek pielietotas dažādas apmācības metodes, piemēram, semināri, diskusijas, individuālais darbs, 

darbs pāros, grupu darbs u. c. Viena no efektīvākajām metodēm, kas rosina studentu ieinteresētību, prasmi pielietot zināšanas neierastās situācijās, 

ir studenta patstāvīgais darbs, kas rosina padziļināti apgūt studiju priekšmetu, kā arī attīsta prasmes lasīt zinātnisko literatūru, interesēties par 

jaunumiem ergoterapijas specialitātē. Studijās tiek izmantota grupu darba metode, kas attīsta sociālās prasmes, kuras ir nepieciešamas 

profesionālajā darbā, sadarbojoties ar citiem profesionāļiem, un padziļina studenta izpratni par grupu darbu, grupas procesu un gala rezultātu, kā arī 

tiek izmantots uz problēmām balstīts mācīšanas modelis (PBL). Studentiem ir iespēja izmantot RSU e-vidi, kurā ir informācija par nodarbību 

sarakstiem, aktuālā informāciju par studijām, metodiskiem un mācību materiāliem, nolikumiem u. c. Sākot ar 2010./2011. akadēmisko gadu, 

studentiem ir pieejamas e-studijas, tās regulāri tiek pārskatītas, papildinātas un pilnveidotas atbilstoši jaunākajam tendencēm nozarē. Studiju 

programmas lielākā daļa ir praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek apgūtas profesionālās iemaņas. Šī praktiskā daļa tiek īstenota, strādājot mazās 

grupās, tā nodrošinot individuālas pieejas iespēju studējošajiem.  

2014./2015. un 2015./2016. akadēmiskajā mācību gadā studiju programmas docētāji pilnveidoja savas prasmes RSU organizētajos apmācības 

kursos e-studiju vides lietošanā un e-resursu atrašanā un lietošanā, kas uzlaboja akadēmiskā personāla kompetenci darbā ar e-vidi. 

Pēc profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas apguves studentam piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju – 

ergoterapeits un profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē. Profesionālais bakalaura grāds, izpildot uzņemšanas prasības maģistra programmā, 

dod tiesības turpināt izglītību akadēmiskajās maģistra vai profesionālajās maģistra studiju programmās. 2014./2015. akadēmiskajā gadā ir izveidota 

jauna veselības zinātņu maģistra veselības aprūpes programma “Rehabilitācija”, kur studijas ir sākuši arī ergoterapijas studiju programmas 

absolventi. 

RSU · 2016 · 5. 13



Vērtēšanas sistēma 

Vērtēšanas sistēma ergoterapijas studiju programmā notiek saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes studiju reglamentu I, kas nosaka studiju 

norises kārtību profesionālā bakalaura studiju programmās (pieejams: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-

universitates-studiju-reglaments-i). 

Ergoterapijas studiju programmā vērtēšanas sistēma tiek balstīta uz pamatprincipiem, kas noteikti pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”: 

 vērtēšanas atklātības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir 

noteikts prasību kopums studiju rezultātu sasniegšanas vērtēšanai; 

 vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt sekmīgu vērtējumu par visu programmas satura apguvi; 

 vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips – RSU ir noteikta kārtība iegūtā vērtējuma pārskatīšanai; 

 vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – ergoterapijas studiju programmas apguves vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes 

veidus. 

Docētāji studiju kursa apguves sākumā iepazīstina studentus ar vērtēšanas sistēmu un prasībām, lai sekmīgi varētu nokārtot attiecīgo kursu. Studiju 

kursu apraksti un prasības var atrast RSU intranetā un RSU mājaslapā (www.rsu.lv). Studiju programmā zināšanu, prasmju un attieksmju 

novērtēšanas metodes ir objektīvas, saistītas ar studiju rezultātiem, Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un darba tirgus mainīgajām prasībām. 

Zināšanu, prasmju, attieksmju novērtēšanas metodes tiek formulētas saskaņā ar profesijas standartu. Katra studiju kursa aprakstā detalizēti aprakstīti 

vērtēšanas kritēriji pēc vienotiem metodiskajiem principiem. Vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir pozitīvo sasniegumu summēšanas 

princips, piemēram, kumulatīvie pārbaudījumi, skaidri definētas prasības. Ergoterapijas studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir 

ieskaite vai eksāmens. Tiek lietotas arī tādas pārbaudes formas kā kontroldarbi, testi, praktiskās demonstrācijas, patstāvīgo darbu prezentācijas. 

Studentu zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšanai klīniskajā praksē tiek izmantoti klīniskās prakses ieskaites kritēriji, kas veidoti, pamatojoties 

uz ergoterapeitam nepieciešamajām kompetencēm saskaņā ar profesijas standartu: prasmei sazināties ar pacientiem/klientiem un viņu tuviniekiem, 

spējai objektīvi novērtēt pacientu/klientu, prasmei terapijas plāna izstrādāšanā un realizēšanā, ētikas principu ievērošanā saskarsmē ar pacientiem, 

tuviniekiem, kolēģiem, citiem multidisciplinārās komandas speciālistiem, savu spriedumu pamatošanā un efektīvā laika izmantošanā. 

Ergoterapijas studiju programmas vērtēšanas sistēma tiek regulāri analizēta un pilnveidota, ņemot vērā docētāju un studentu viedokli. Eksāmenu 

jautājumi tiek verificēti vienu reizi gadā. 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”), 

augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”), vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”), zems 

apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”). 

Minimālais studiju priekšmeta apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 KP. Ieskaitē studiju priekšmeta apguves līmeņa un klīniskās prakses 

vērtējums ir “sekmīgi” vai “nesekmīgi”. Prakses laikā studējošo zināšanas un prasmes tiek vērtētas visu prakses laiku, un prakses vadītājs katrā 

prakses vietā sniedz rakstisku prakses novērtējumu. Pēc prakses studējošie kārto arī eksāmenu, kura laikā demonstrē savas zināšanas un prasmes 

pacienta novērtēšanā, terapijas plāna izstrādāšanā un ergoterapijas tehnoloģiju pielietošanā, kā arī veic klīniskā gadījuma analīzi saskaņā ar 
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ergoterapijas prakses procesa struktūru. 

Valsts pārbaudījums ergoterapijā sastāv no teorētisko zināšanu pārbaudes (atbilžu izvēles tests) un praktisko iemaņu demonstrācijas (ar pacientu 

klīniskā vidē) ar kopēju novērtējumu, kur lielāks īpatsvars ir praktiskajai daļai. Valsts pārbaudījumu vērtē Valsts eksāmena komisija, kuras 

vadītāju un sastāvu attiecīgajam akadēmiskajam gadam apstiprina, un tā darbojas saskaņā ar instrukciju par studijām RSU. Valsts pārbaudījuma 

komisijā tiek pieaicināti darba devēju un profesionālās asociācijas pārstāvji – vairāk nekā 50 % komisijas sastāva. Valsts pārbaudījuma komisijas 

priekšsēdētājs ir darba devēju vai profesionālās asociācijas pārstāvis.  

Sākot ar 2015. gada pavasara semestri, RSU un arī ESP docētāji ir sākuši izmantot mūsdienīgo “Turnitin” antiplaģiātisma un darbu elektronisko 

labošanas un vērtēšanas sistēmu, kas savā pakalpojumu sfērā tiek uzskatīta par šobrīd modernāko pasaulē. “Turnitin” rīks jau šobrīd ir pilnīgi 

integrēts RSU e-studiju sistēmā un nodrošina pilnu darbu iesniegšanas, labošanas, satura oriģinalitātes (plaģiātisma) noteikšanas un iesniegto darbu 

atpakaļ atgriešanas pakalpojumu. “Turnitin” rīks atvieglo docētāju darbu studiju kvalitātes nodrošināšanā un palīdz meklēt neoriģinālu saturu 

studentu noslēgumu darbos. 

Ergoterapijas studiju programmas studentiem ir pieejamas docētāju konsultācijas pirms pārbaudījumiem, kas palīdz labāk sagatavoties 

pārbaudījumiem. 

6. Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze. 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses  

1. Studiju programma sagatavo ergoterapeitus atbilstoši profesijas standartam.  

2. Studiju programma sagatavo augsti kvalificētus un darba tirgum atbilstošus, 

konkurētspējīgus speciālistus. 

3. Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti nozares profesionāļi – sertificēti, 

apmācīttiesīgi ergoterapeiti. 

4. Pieaugoša studējošo un darba devēju iesaiste studiju procesa un satura pilnveidē. 

5. Studiju laikā tiek sekmēts radošais, pētnieciskais un praktiskais darbs, kas attīsta 

profesijai nozīmīgas vērtības, prasmes un iemaņas. 

6. Studiju programma tiek attīstīta un pilnveidota, sekojot inovācijām un jaunākajām 

tendencēm ergoterapeitu izglītošanā Eiropā un atbilstoši iesaistīto pušu ieteikumiem. 

7. Studiju programmai ir cieša sadarbība ar biedrību “Latvijas Ergoterapeitu 

asociācija”. 

8. Ir izmantotas dažādas mācību un studentu zināšanu novērtēšanas metodes. 

9. Tiek nodrošināta daudzveidīga klīniskā prakse dažādos prakses kontekstos 

indivīda un sabiedrības līmenī. 

Vājās puses 

1. Ergoterapijas specialitāte joprojām nav plaši 

atpazīstama sabiedrībā. 

2. Nav konkurences – RSU Ergoterapijas studiju 

programma ir vienīgā šāda studiju programma Latvijā. 

3. Programmai ir neliels skaits docētāju ar doktora grādu 

atbilstošajā zinātņu apakšnozarē. 

4. Nav profesionālās maģistrantūras studiju programmas 

ergoterapijā. 
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10. Ir budžeta vietas, un pastāv labs finansiāls atbalsts studējošo aktivitātēm. 

11. Studenti un docētāji piedalās ERASMUS+ mobilitātes programmās, “Nordplus” 

projektos un intensīvās apmācības programmās. 

12. Aktīva dalība ENOTHE. 

Ārējie faktori 

Iespējas 

1. Studiju programmas satura pilnveidošana, iesaistot ārzemju partnerus (eksperti, 

vieslektori). 

2. Pilnveidot e-studiju vidi, attīstot interaktīvas mācību un novērtēšanas metodes. 

3. Attīstīt sadarbības projektu ar citām augstākajām izglītības iestādēm Latvijā un 

ārzemēs. 

4. Attīstīt ciešāku sadarbību ar darba devējiem darba tirgus un vajadzību izvērtēšanā. 

5. Palielināt ārzemju partneru iesaisti studiju procesa pilnveidē un prakses vietu 

nodrošināšanā (sadarbības līgumi, eksperti, vieslektori). 

6. Uzlabot materiāli tehnisko nodrošinājumu pirms klīniskajās mācībās atbilstoši 

mūsdienu tehnoloģijām. 

7. Absolventiem turpināt studijas starptautiskajā maģistrantūrā ergoterapijā, kā arī 

RSU un citu universitāšu veselības aprūpes programmās. 

Draudi 

1. Pārmaiņas veselības un sociālās aprūpes nozarēs 

Latvijā, neskaidra vīzija par veselības un sociālās aprūpes 

resursu plānošanu. 

2. Budžeta vietu samazinājums. 

3. Nemotivējoša atalgojuma sistēma pieaicinātajiem 

docētājiem – nozares ekspertiem. 

4. Iespējamas grūtības nodrošināt studējošo skaitu 

reflektantu skaita samazinājuma dēļ demogrāfiskās 

situācijas ietekmē. 

5. Docētāju paaudžu strauja nomaiņa profesionālo studiju 

kursu realizācijā. 

 

7. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Darba devēju aptauja rāda, ka šobrīd izjūt akūtu cilvēkresursu trūkumu ergoterapijā, kā rezultātā pacienti/klienti pilnvērtīgi nesaņem 

ergoterapijas un rehabilitācijas pakalpojumus. Darba devēji norāda, ka, apzinoties cilvēkresursu trūkumu, šobrīd pat neizvieto informāciju par 

vakancēm Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā un Latvijas Ergoterapeitu asociācijas mājaslapā. Darba devēju aptaujas rezultāti 

liecina, ka ergoterapeitu profesionālā sagatavotība ir atbilstoša darba tirgus prasībām, ergoterapeiti elastīgi seko līdzi pārmaiņām nozarē, bieži vien 

ir līderu vidū multidisciplināras komandas sastāvā, kā arī aktīvi iesaistās kvalifikācijas celšanas pasākumos. Par nepieciešamību pēc 

ergoterapeitiem darba tirgū liecina arī lielais vakanču skaits (Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā: https://cvvp.nva. 

gov.lv/#/pub/vakances/saraksts; Latvijas Ergoterapeitu asociācijas mājaslapā: http://ergoterapija.lv/?cat=8). 

2015./2016. akadēmiskā gada absolventu aptaujas dati rāda, ka lielākā daļa jau šobrīd strādā par ergoterapeitiem (no 6 absolventiem 5 atbildēja 

“jā”, viena absolvente atbildēja, ka “plāno”). Saskaņā ar Latvijas Ergoterapeitu asociācijas datiem par absolventu iekārtošanos darbā vidēji 72–

75 % no ESP absolventiem strādā profesijā, kā arī ir vērojams nevienmērīgs cilvēkresursu sadalījums dažādos Latvijas reģionos. Vidējais 

ergoterapeitu skaits uz 100 000 iedzīvotāju salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm nav pietiekams – Latvijā ir aptuveni 7,3 ergoterapeiti uz 100 000 

iedzīvotāju (COTEC: http://www.coteceurope.eu/wp-content/uploads/2015/07/2016-COTEC-Summary-of-the-OT-profession-in-Europe.pdf).  

2016. gadā veiktās darba devēju aptaujas rezultāti rāda augstu studiju programmas beidzēju profesionālo kvalifikāciju – to novērtē kā “labu” vai 
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“ļoti labu”, kā arī norāda nepieciešamību kāpināt ergoterapijas studiju programmas absolventu skaitu, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību jomā. 

Valsts pārbaudījumu rezultāti ļauj spriest, ka absolventi ir ieguvuši ergoterapeitam nepieciešamās profesionālās kompetences. 

2015./2016. akadēmiskā gada Valsts pārbaudījumu komisijās darbā piedalījās nozares eksperti – darba devēju un profesionālo organizāciju 

pārstāvji, kas atzinīgi novērtēja studentu kompetences ergoterapijā. Saskaņā ar Latvijas Ergoterapeitu asociācijas Sertifikācijas komisijas datiem 

Ergoterapijas studiju programmas absolventi pretendē uz sertificētas ārstniecības statusu un piesakās uz sertifikācijas eksāmenu vidēji 8–

12 mēnešus pēc studiju programmas absolvēšanas un iegūst sertifikātu ergoterapijā, kas sniedz iespēju patstāvīgi praktizēt par ergoterapeitu. 

8. Iepriekšējā akreditācijā (ja tāda ir bijusi) studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto 

ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

Studiju programma akreditēta 2000. gadā un reakreditēta 2006. un 2013. gadā. 

9. Informācija par ārējiem sakariem. 

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

ESP veiksmīga sadarbība izvērsusies ar biedrību “Latvijas Ergoterapeitu asociācija” (LEA), kas sniedz profesionālās sagatavotības vērtējumu 

ESP absolventiem, piedaloties Valsts pārbaudījumu komisiju darbā, kā arī sertificējot ergoterapeitus, LEA sniedz arī informāciju par aktualitātēm 

WFOT izglītības jomā, savukārt ESP docētāji aktīvi piedalās asociācijas organizētajos mūžizglītības izglītības pasākumos. 

2015./2016. akadēmiskajā gadā Latvijas Ergoterapeitu asociācijas paspārnē aktīvu darbību sāka ESP studentu apakšgrupa, kas sniedz iespēju 

studentiem iesaistīties asociācijas rīkotajās mūžizglītības aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs. 2016. gadā ESP trīs 2. un 3. studiju gada studenti, 3 ESP 

docētāji piedalījās “Nordplus” intensīvās apmācības programmā Lietuvā (“Innovative Multidisciplinary Approach in Elderly Care”, Project ID: 

NPHE-2015/10103), kā arī studenti iesaistās asociācijas organizētās profesijas popularizēšanas aktivitātēs Pasaules Ergoterapijas dienās.  

Darba devēji piedalās ESP Valsts pārbaudījumu un bakalaura darbu aizstāvēšanas komisiju darbā, piemēram, 2016. gadā komisiju darbā piedalījās 

NRC “Vaivari” galvenā ārste Baiba Buša, bērnu rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās” direktore Andra Greitāne, Rīgas pilsētas sociālās aprūpes 

centra “Gaiļezers” Sociālās aprūpes struktūrvienības vadītāja Ilze Baltiņa-Mežgaile, RAKUS “Gaiļezers” Rehabilitācijas klīnikas vadītāja ir Illa 

Mihejeva u. c., kā arī piedalās ergoterapijas studiju programmas kvalitātes padomē. Profesionālā asociācija un darba devēji pozitīvi vērtē studiju 

programmu. Par to liecina darba devēju veiktā aptauja, un netieši liecina arī lielais darba piedāvājumu skaits studiju programmas beidzējiem.  

Lai veicinātu sadarbību ar darba devēju organizācijām, viņu iesaisti topošo speciālistu izglītošanā, kā arī lai paaugstinātu RSU studentu 

konkurētspēju darba tirgū, katru gadu RSU tiek rīkota Karjeras iespēju nedēļa. Tās laikā notiek darba devēju organizāciju prezentācijas, kurās 

darba devēju pārstāvji stāsta par karjeras iespējām pārstāvētajā organizācijā, piedāvā RSU studentiem un absolventiem aktuālās vakances. 

2015. gadā no 27. līdz 29. oktobrim RSU Karjeras iespēju nedēļā piedalījās vairāk nekā 30 darba devēju. Notika studentu un absolventu tikšanās 

gan ar Rīgas medicīnas un veselības aprūpes iestādēm (piemēram, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca, Bērnu klīniskās universitātes 

slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Veselības centru apvienība, Veselības centrs 4, MFD Veselības grupa, Slimību 

profilakses un kontroles centrs), gan ar reģionālām veselības aprūpes iestādēm (piemēram, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Daugavpils 

reģionālā slimnīca, Madonas slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Tukuma slimnīca, NRC “Vaivari”). Pasākumu apmeklēja nedaudz vairāk par 

250 veselības aprūpes virziena studentiem, tostarp studiju programmas “Ergoterapija” dažādu studiju gadu studenti.  
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9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

Ergoterapijas studiju programmas dalība ENOTHE aktivitātēs, 2016. gada jūnijā COTEC/ENOTHE apvienotais kongress Galvejā (Īrijā), kur ar 

ziņojumiem uzstājās trīs ESP docētājas, kā arī viena docētāja piedalījās kā sesijas vadītāja, divas ESP 3. kursa studentes piedalījās konferencē ar 

stenda ziņojumu “Analysis of Balchelor’s Thesis in Occupational Therapy at Riga Stradins University 2000–2015”, ESP pārstāvja dalība 

ENOTHE ģenerālajā asamblejā. 

2015./2016. akadēmiskajā gadā ESP dalība “Nordplus” aktivitātēs darba grupas “Ergoterapija Baltijas un Ziemeļvalstīs” sastāvā: 

 sagatavots pieteikums projektam “Occupational therapy in Nordic and Baltic countries” un apstiprināts finansējums projekta aktivitāšu 

realizācijai; 

 “Nordplus” docētāju apmaiņas programma “Karolinska institutet” (Stokhoma, Zviedrija) – 1 docētājs; 

 ESP dalība intensīvās programmas “Radošums ergoterapijā” (Nestvede, Dānija, 2015) – 2 docētāji, 2 ESP 2. studiju gada studenti. 

Uzsākta sadarbība ar daudzām ES valstu augstskolām ar nolūku realizēt studentu apmaiņu ERASMUS+ programmas ietvaros: 

 docētāju apmaiņas organizācija studiju kursā “Ergoterapijas pamati” ERASMUS+ programmas ietvaros (K. Lilienberg no Tallinas Veselības 

aprūpes koledžas) – 2 docētāji; 

 turpinās ilggadējā sadarbība ar Tallinas Veselības aprūpes koledžu par vieslektoru apmaiņas programma studiju kursos “Ortozēšanas 

pamatprincipi”, “Pētnieciskās metodes”, izveidotas iestrādnes 2016./2017. akadēmiskajam gadam studiju kursam “Somatiskās saslimšanas” – 

2 docētāji; 

 docētāju apmaiņas programma ESP un studiju kursā “Pediatrija” “Norwegian University of Science and Technology” (Trondheima, Norvēgija), 

kuru pārstāvji apmeklēja RSU, un tika apspriesta docētāju apmaiņas iespēja, un ir vienošanās par 2016./2017. akadēmisko gadu – 2 docētāji; 

 2015./2016. akadēmiskajā gadā izveidota sadarbība ar Konkordijas universitāti (ASV) par docētāju apmaiņas programmu, e-vides attīstīšanu 

zinātniski pētnieciskajās metodēs – 3 docētāji. 

9.3. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai ir 

sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma ergoterapijā Latvijā tiek īstenota tikai RSU. Studiju programmas ergoterapijā mērķi un 

studiju rezultāti ir unikāli Latvijas kontekstā. Katru gadu gan studenti, gan docētāji izmanto ERASMUS+ piedāvātās iespējas. Pozitīva ir studentu 

interese un ERASMUS+ apmaiņas programmas iespēju izmantošana, kuras ietvaros regulāri vairāki Ergoterapijas studiju programmas studenti 

daļu klīniskās prakses (18 ECTS apjomā) realizē ārpus Latvijas: Tallinas veselības aprūpes koledžā (Igaunija), Briges-Ostendes Katoļu augstskolā 

(Beļģija). Ir noslēgti sadarbības līgumi ar HAN universitāti Nijmegenā, (Nīderlande) Ļubļanas (Slovēnija) augstskolu, Helsinku “Metropolia” 

universitāti, Ostenbrikas AII Vācijā, Karolinskas institūtu Zviedrijā, “Sealand” AII Dānijā un Viļņas Medicīnas augstskolu.  

ERASMUS+ ietvaros studiju programmai ir plašas sadarbības iespējas. Sadarbības augstskolu saraksts: http://www.rsu.lv/studentiem/iespejas-

arvalstis/apmainas-programma-erasmus/sadarbibas-augstskolas. 

9.4. Studiju programmas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 

Rīgas Stradiņa universitāte ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” kopš 
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2002. gada. Sertificētā sfēra ir: augstākā izglītība, mūžizglītība, pētniecība, pētniecības rezultātu novērtēšana, zināšanu un prasmju novērtēšana, 

izglītības, augstākās profesionālās izglītības, akadēmisko grādu, zinātnisko grādu ieguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana.  

2014. gada nogalē notika resertifikācija, kas apliecina, ka Rīgas Stradiņa universitāte nepārtraukti pilnveidojas un turpina iekļaušanos Eiropas 

vienotajā augstākās izglītības telpā, vairojot izglītības kvalitāti un ceļot universitātes prestižu, lai mācībspēki un studenti vēlētos strādāt un studēt 

Rīgas Stradiņa universitātē.  

Apliecinājums par atbilstību ISO 9001:2008 prasībām ir pieejams RSU mājaslapā: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ 

ISO_LV_2014.pdf.  

2016. gada februārī RSU tika veikta PASCL ekspertu vizīte, kuras rezultātā RSU ir novērtēta kā uz studentu centrēta universitāte. 

10. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti. 

Ergoterapijas studiju programmas absolventi strādā specialitātē veselības un sociālās aprūpes jomās valsts, pašvaldības un privātās ārstniecības 

iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās, dienas centros, pašvaldību sociālajos dienestos, tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmā – valsts, privātā un 

nevalstisko organizāciju sektorā. Saskaņā ar Latvijas ergoterapeitu asociācijas datiem pēdējo gadu tendence liecina, ka ergoterapeiti sniedz 

ergoterapijas pakalpojumus kā pašnodarbinātas personas, piedaloties pašvaldību, Labklājības ministrijas izsludinātajās iepirkuma procedūrās par 

ergoterapeita pakalpojumiem, kā arī piedalās projektu izstrādēs kā nozares eksperti. Jaunā tendence liecina arī par ergoterapeitu iesaisti 

uzņēmējdarbībā. Lielākā daļa absolventu ir apmierināti ar augstskolas un programmas izvēli, ergoterapijas studiju programmas absolventi uzskata 

sevi par konkurētspējīgiem darba tirgū, uzskata, ka zināšanas un prasmes ir atbilstošas darba tirgus prasībām. Absolventi aptaujā sniedza 

ieteikumus programmas satura uzlabošanai, kuri ir ņemti vērā studiju programmas pilnveidē. 

Darba devēji norāda par nepieciešamību palielināt ergoterapijas studiju programmas absolventu skaitu un ergoterapeitu skaitu Latvijas reģionos. 

Profesionālā studiju programmas ergoterapijā apgūstamās zināšanas un vispārējās un specifiskās prasmes profesijā un kopīgās prasmes nozarē 

atbilst Ergoterapeita profesijas standartam, ko arī novērtē darba devēji. Par to liecina augsts pieprasījums pēc studiju programmas beidzējiem darba 

tirgū. Darba devēju viedoklis par studiju programmu un tās beidzējiem tiek iegūts gan Valsts pārbaudījumu un bakalaura darbu aizstāvēšanas laikā, 

gan veicot darba devēju aptauju. Arī Latvijas Ergoterapeitu asociācija ir pārstāvēta noslēguma pārbaudījumos, un tā tiek iegūts pietiekami plašs 

novērtējums.  

2014./2015. akadēmiskā gada ir sākts darbs studiju programmas Kvalitātes padomē pie aktīvākas darba devēju iesaistes studiju programmas 

pilnveidē un darba devēju aptauju aktivizēšanas, kas tiks arī turpināts nākamajā mācību gadā. 

Darba devēji ir informēti par iespēju publicēt savus darba piedāvājumus Latvijas Ergoterapeitu mājaslapā www.ergoterapija.lv vai nosūtīt LEA 

biedriem vakanču sludinājumus elektroniski, izmantojot “Google” profesionāļu listi, un darba devēji to plaši izmanto. Bieži vien darba devēji 

uzrunā ergoterapijas studiju programmas 4. studiju gada studentus klīniskās prakses laikā, tad vakances sludinājums pat nenonāk Nodarbinātības 

valsts aģentūras vakanču portālā. 

11. 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. 
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Profesionālā bakalaura studiju programma ir izveidota, tiek pilnveidota un realizēta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstskolu likumu, 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” u. c. 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem; tās ietvaros apgūstamās zināšanas, vispārējās un specifiskās prasmes profesijā 

un kopīgās prasmes nozarē atbilst Ergoterapeita profesijas standartam Latvijā; kā arī pamatojas uz ergoterapeita profesijas standartam un WFOT 

izglītības minimālajiem standartiem, un ENOTHE rekomendācijām, un RSU izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Nacionālais attīstības plāns, 

Sabiedrības veselības nostādnes, PVO invaliditātes mazināšanas plāns, ES kopējā stratēģija “Veselība 2020” ir dokumenti, kas tiek ņemti vērā, 

realizējot un pilnveidojot visas ar rehabilitāciju saistītās funkcionālo speciālistu studiju programmas, tostarp studiju programmu “Ergoterapija”. 

Ergoterapeita profesijā nodarbināto skaits Latvijā turpina palielināties, bet tas joprojām būtiski atpaliek no ergoterapeitu skaita uz vienu 

iedzīvotāju attīstītajās Eiropas Savienības valstīs (vidēji 30 ergoterapeitu uz 100 000 iedzīvotājiem). 

 

 

Studiju programmas vadītājs: ________________________________________________/Zane Liepiņa/ 

 Paraksts, atšifrējums 

 

Datums: 26.09.2016. 

 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Studiju kvalitātes padomē 

2016. gada 12. septembra sēdē 

Protokols Nr. 2016/2 

  

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes domē 

2016. gada 13. septembra sēdē 

Protokols Nr. 12.4.-3-6 
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