
Studiju programmas raksturojums 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārsta palīgs” 

2015./2016. akadēmiskais gads 

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

uzdevumi.

Nosaukums: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārsta palīgs”. 

Iegūst: 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Kvalifikācija: Ārsta palīgs (EKI 5. līmenis). 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi:  

 ārsta palīga izglītības iegūšana un kompetenču attīstīšana, kas nodrošinātu kompetentu un profesionālu kadru sagatavošanu Latvijas valsts 

interesēs, veicinot valsts veselības aprūpes nacionālās programmas un veselības sistēmas darbības efektivitātes uzlabošanu, nodrošinot paaudžu 

maiņu veselības aprūpes sistēmā valstī kopumā;

 nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ārstniecības speciālistu sagatavošanu, ietverot profesionāli teorētiskās un praktiskās 

zināšanas un prasmes, veidojot brīvu, atbildīgu un radošu personību, attīstot kritisko domāšanu;

 attīstīt studentos aktīvu informācijas iegūšanas veidu, kritisku teorētisko, praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu pirmshospitālajā un 

hospitālajā periodā;

 radīt apstākļus, veicināt konkurētspējīgu profesionāļu veidošanos atbilstoši darba tirgus prasībām;

 veicināt profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu, attīstot pētniecību ārstu palīgu programmā.

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.

Ārsta palīga programma veidota, pamatojoties uz profesijas standartu, kurā definēti profesijas mērķi un uzdevumi. Studiju saturs atbilst studiju 

programmas mērķiem un uzdevumiem, kurus realizējot studējošais iegūst atbilstošu 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu 

kvalifikācijā “Ārsta palīgs”. 

Studiju saturs atbilst studiju programmas “Ārsta palīgs” profesijas standartam, kurš apstiprināts 2011. gada 15. septembra Profesionālās 

izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē, protokols Nr. 7. 

Studiju programmas apguves laikā students apgūst Ārsta palīga profesijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, kuras noteiktas 

ārsta palīga profesijas standartā.  

Zināšanas. Students iegūst zināšanas par cilvēka attīstību, saskarsmes veidošanu, dažāda vecuma pacientu izmeklēšanu, slimībām, to 

diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, darba organizāciju un 

normatīvajiem dokumentiem, kuri to regulē.  

Prasmes. Students apgūst prasmes veikt pacienta izmeklēšanu, diagnosticēt slimību, nozīmēt ārstēšanu, sniegt neatliekamo medicīnisko 
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palīdzību, organizēt un vadīt savu un savu kolēģu darbu, izglītot pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus. 

Kompetences. Students spēj pielietot apgūtās prasmes un izvērtēt to veikšanas atbilstību ārsta palīga profesijas standartam, kā arī izvērtēt 

iegūtos rezultātus.  

Studējošo noslodze studiju programmas apguvē atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu.  

Ārsta palīgs studiju programmas realizācija notiek atbilstoši Augstskolu likumam un RSU iekšējās kārtības nolikumam, kas nosaka 40–50 % 

kontaktstundu apjomu no 40 akadēmiskajām stundām, bet pārējais studiju laiks ir paredzēts studentu patstāvīgajam darbam kursu apguvē. 

Studiju prakse ir tieši saistīta un atbilst studiju procesa teorētiskās daļas saturam, veicinot studiju programmas mērķu sasniegšanu. Prakšu gaita 

tiek apstiprināta “Prakses nolikumā”. 

Studiju programmas ”Ārsta palīgs” studiju plānā prakses atbilst 24 kredītpunktiem (KP) un ietilpst obligāto studiju kursu sadaļā.  

Prakses kredītpunktu sadalījums pa studiju gadiem 

Kurss Semestris KP/ECTS 

1. kurss 2. semestris 6/9 

2. kurss  4. semestris 6/9 

3. kurss 5. semestris 2/3 

 6. semestris  10/15 (kvalifikācijas prakse) 

 KOPĀ 24/36 

Prakses norisi nodrošina atbilstoša prakses organizācija un vadīšana. Prakses mērķi un uzdevumi, prakses norise, tostarp nepieciešamā 

dokumentācija, sasniedzamie rezultāti, vērtēšanas kritēriji ir aprakstīti katra kursa “Prakses programmā”, kuru prakšu dalībnieki saņem e-studijās, 

tāpat kā aizpildāmo dokumentāciju – prakses dienasgrāmatu. Saīsināta prakses programmas versija ir kursu aprakstos E-studijās.  

Studentu prakses tiek organizētas, noslēdzot sadarbības līgumus ar Liepājas un Kurzemes reģiona veselības aprūpes iestādēm – SIA “Liepājas 

Reģionālā slimnīca”, VSIA “Piejūras slimnīca”, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca un NMPD, turpmāk informējot izvēlētos prakšu vadītājus par 

prakses mērķiem, sasniedzamajiem rezultātiem un prakšu dokumentāciju.  

Studiju programmas vadītājs studējošajiem organizē ievada lekciju un informē par prakšu norises kārtību, termiņiem un noslēguma atskaitēm. 

Prakšu noslēgumā tiek veikta gan studentu, gan prakšu vadītāju aptauja, kurā iegūtie rezultāti palīdz noskaidrot prakšu stiprās puses, uzzināt 

problēmas un ieteikumus, tā sniedzot iespēju pilnveidot studijas. 

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

noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. 
Studiju programmas uzņemšanas nosacījumi un uzņemšanas prasības atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.  

Studiju programmā uzņem personas ar vidējo izglītību. Reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis no 1997./1998. mācību gada līdz 

pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes 

specializētajos kursos netiek ņemtas vērā). Jāuzrāda arī centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāts latviešu valodā un svešvalodā vai starptautiskas 
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testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārsta palīgs” reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko 

veido vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.  

Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā. 

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.  

RSU reflektanti elektronisko pieteikšanos veic interneta vietnē http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana. RSU LF tiešsaistes adrese 

http://www.rsu.lv/fakultates/liepajas-filiale/studiju-programmas/arsta-paligs. 

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”. 

2015./2016. gadā studiju programmā “Ārsta palīgs” šo iespēju ir izmantojušas 3 personas, kuru iegūtā izglītība studiju programmā “Māszinības” 

tika pielīdzināta šai programmai. 

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).

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Ārsta palīgs” studiju bāzi veido nozares studiju kursi, kuri ir saskaņoti ar ārsta 

palīga profesionālās izglītības prasībām. Studiju programmas saturu veido obligātie un izvēles studiju kursi, prakses un kvalifikācijas darbs.  

Obligātā daļa (A) ietver I līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu un ir obligāts priekšnosacījums ārsta palīga kvalifikācijas iegūšanai 

(116 KP); brīvās izvēles daļā (C) students var izvēlēties citu zinātnes nozaru studiju kursus (4 KP). 

Kredītpunktu sadalījums studiju programmā 

Nr. Obligātā daļa KP/ECTS 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi 28/42 

2. Nozares studiju kursi 56/84 

3. Prakse 24/36 

4. Kvalifikācijas darbs 8/12 
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 Izvēles daļa  

5. Izvēles studiju kursi 4/6 

 KOPĀ 120 /180 

 

1.–3. kursa studiju programmas “Ārsta palīgs” plāns 2015./2016. akadēmiskajam gadam.  

Studiju programma tiek īstenota RSU Liepājas filiālē.  

 

Priekšmeta nosaukums Bloks KP semestrī Semestris 

Ievads psiholoģijā un socioloģijā A 2 1 

Latīņu valodas terminoloģija A 2 1 

Anatomija A 2 1 

Propedeitika A 2 1 

Multikulturālā pacientu aprūpe C 2 1 

Pirmā palīdzība A 2 1 

Lietišķā informātika C 2 1 

Informācijpratība C 2 1 

Vispārējā farmakoloģija A 2 1 

Fizioloģija (bioķīmija, biofizika) A 2 1 

Bioloģija un ģenētika A 2 1 

Mikrobioloģija A 2 1 

Ergonomika C 2 1 

Prakse A 6 2 

Fizioloģija (bioķīmija, biofizika) A 2 2 

Medicīnas terminoloģija (angļu valoda, vācu valoda) A 2 2 

Anatomija A 2 2 

Profesionāli tehniskās iemaņas A 2 2 

Propedeitika A 2 2 

Elektrokardiogrāfija A 2 2 

Higiēna (veselības aprūpes iestādēs) A 2 2 
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Speciālā medicīna A 2 3 

Infekcijas slimības A 2 3 

Ētika un reliģija C 2 3 

Pediatrija A 2 3 

Lietišķā etiķete C 2 3 

Klīniskā farmakoloģija A 2 3 

Iekšķīgās slimības A 2 3 

Dzemdniecība un ginekoloģija A 2 3 

Profesionāli tehniskās iemaņas A 2 3 

Ķirurģija A 2 3 

Vispārējā patoloģija A 2 3 

Gerontoloģija C 2 3 

Krievu valoda C 2 3 

Sporta medicīna C 2 3 

Prakse A 6 4 

Pētniecība A 2 4 

Nervu slimības A 2 4 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati A 2 4 

Pediatrija A 2 4 

Iekšķīgās slimības A 2 4 

Profesionāli tehniskās iemaņas A 2 4 

Ķirurģija A 2 4 

Profesionāli tehniskās iemaņas A 2 5 

Psihiatrija un mentālā aprūpe A 2 5 

Toksikoloģija A 2 5 

Intensīvā terapija A 2 5 

Onkoloģija A 2 5 

Katastrofu medicīna A 2 5 

Pedagoģija A 2 5 
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Prakse A 2 5 

Lietvedība A 2 5 

Uzņēmējdarbība A 2 5 

Kvalifikācijas prakse A 10 6 

Kvalifikācijas darbs A 8 6 

Valsts eksāmens A 2 6 

 

Ieteiktās, veiktās un plānotās izmaiņas studiju programmu plānā 2016./2017. studiju gadam. 

1. Visos studiju kursos (izņemot praksi, kvalifikācijas darbu, valsts eksāmenu) samazināts kontaktstundu skaits, atstājot vispārizglītojošiem un 

izvēles studiju kursiem – 40 %, nozares studiju kursiem – 50 %. 

2. 8 studiju kursiem pieprasīta un veikta studiju kursa koda nomaiņa, lai studiju kursiem ar vienādu nosaukumu, bet dažādu saturu un realizāciju 

atšķirīgās programmās tie atšķirtos, tā sakārtojot to pieejamību RSU intranetā un e-studijās.  

3. Realizējot ieteikumu par Ārsta palīga programmas studiju kursu apvienotu realizāciju ar Māszinības programmas studiju kursiem Liepājas 

filiālē, tika pārskatīti 5 programmas “Ārsta palīgs” studiju kursi. 

4. Studiju kursa “Katastrofu medicīna” tematiskais plāns papildināts ar iztrūkstošajām civilās aizsardzības tēmām. 

5. 2016./2017. studiju gada programmas “Ārsta palīgs” plānā 2. un 3. studiju gadā ir iekļauts tikai studiju kurss “Pedagoģija”, bet nav 

“Pētniecība”, jo to studenti ir apguvuši iepriekšējā studiju gadā. 2017./2018. studiju gadā kurss “Pētniecība” tiks realizēts atkal 3. studiju gadā, jo 

iepriekš veiktās izmaiņas neuzlaboja studiju kvalitāti. 

6. 2015./2016.–2016./2017. studiju periodā tiek veikta programmas “Ārsta palīgs” valsts eksāmena norises kārtības pārstrukturēšana, 

dokumentācijas sakārtošana, materiālu bāzes pilnveidošana un vērtēšanas kritēriju izstrāde atbilstoši RSU studiju reglamentam. 

7. 2015./2016.–2016./2017. studiju periodā tiek pilnveidoti programmas “Ārsta palīgs” prakšu nolikumi un dokumentācija, organizatoriskie 

jautājumi un meklētas jaunas prakšu vietas un kvalifikācijai atbilstoši prakšu vadītāji, lai nodrošinātu prakses mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

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). 

Galvenās mācību formas studiju programmas īstenošanā ir kontaktstundas un studentu patstāvīgais darbs. Galvenās kontaktstundu realizācijas 

metodes ir lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības. Lai nodrošinātu augsti kvalificētu speciālistu lekciju apguvi tiek nodrošinātas videolekcijas un 

web lekcijas: vispārējā pataloģijā, nervu slimībās. 

Studiju programmas “Ārsta palīgs” apguve tiek vērtēta atbilstoši izvirzītajam programmas mērķim un uzdevumiem. Studiju programmas 

veiksmīgai apgūšanai studentiem jāapmeklē visi studiju kursi, sekmīgi jānokārto ieskaites, eksāmeni, jāiziet prakses un atbilstoši nolikumam 

jāsaņem vērtējums, jāsagatavo, jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Par studiju programmas apguvi nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu. 

Vērtēšana notiek saskaņā ar RSU Studiju reglamentu I (apstiprināts RSU senāta sēdē 17.05.2016). Vērtēšanas pamatformas ir ieskaite vai 
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eksāmens. Studiju programmas apguve noslēdzas ar iegūtu pozitīvu vērtējumu, aizstāvot kvalifikācijas praksi un kvalifikācijas darbu, sekmīgi 

nokārtojot valsts eksāmena teorētisko un praktisko daļu.  

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

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses 

1. Pietiekams budžeta vietu skaits. 

2. Labs, mūsdienīgs materiāli tehniskās mācību bāzes nodrošinājums. 

3. Laba sadarbība ar RSU docētājiem atsevišķu studiju kursu 

realizēšanā. 

4. Iespēja studijās izmantot e-studijas. 

5. Štata docētāju labs e-studiju materiālu nodrošinājums studentiem. 

6. Studijas orientētas uz docētāju un studentu sadarbību. 

7. Iespējas studējošajiem novērtēt un ietekmēt studiju procesu. 

8. Iespēja iziet prakses veselības aprūpes iestādēs, kuras pēc studiju 

beigšanas bieži kļūst par viņu darba vietu. 

9. Iespēja piedalīties projektos. 

Vājās puses 

1. Nepietiekams studiju procesā pieaicināto pasniedzēju e-studijās 

ievietoto materiālu apjoms. 

2. Strādājošo studentu nepietiekama iesaiste studiju procesā.  

3. Ierobežotas izvēles iespējas atbilstošas kvalifikācijas prakšu vadītāju 

un pieaicināto pasniedzēju piesaistīšanā, jo programmas “Ārsta palīgs” 

beidzējiem nav tālākas izaugsmes iespējas savā profesijā (bakalauru, 

maģistru studijās), kā arī ir maza samaksa par ieguldāmo darbu studentu 

apmācībā. 

4. Līdzekļu trūkums starptautisku konferenču un kongresu apmeklēšanai. 

Ārējie faktori 

Iespējas 

1. Valsts finansēta studiju programma.  

2.  Nepārtraukts labu speciālistu pieprasījums Neatliekamās 

medicīnas palīdzības dienestā, ģimenes ārstu praksēs, stacionāros – 

LRS Ventspils slimnīca. 

3. Prakses notiek veselības aprūpes iestādēs, kas nodrošina izglītības 

un prakses saistību un mijiedarbību. 

Draudi 

1. Vidusskolas absolventu skaita samazināšanās. 

2. Nav iespējas turpināt studijas augstākā studiju līmenī attiecīgajā 

programmā. 

3. Ārsta palīgs nav reglamentēto profesiju sarakstā Eiropā, nav 

pieprasījuma mobilitātes projektos. 

 

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

Ārsta palīgam pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas ir iespējas strādāt dažādās ārstniecības iestādēs, tās ir – ambulatorās ārstniecības 

iestādes, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes, stacionārās ārstniecības iestādes un citas iestādes, kas sniedz ārstniecības pakalpojumus. 

Šādas iespēja izmanto arī mūsu absolventi, ko secinām, apkopojot beidzēju aptauju rezultātus par izvēlēto darba vietu.  

No pagājušā gada 11 programmas beidzējiem 1 turpina studijas RSU, bet 10 strādā izvēlētajā profesijā. Sešiem no viņiem pamatdarbavieta ir 

Kurzemes reģiona NMPD, bet četriem – LRS NMP un citas nodaļas. Apmēram 50 % iepriekšējo gadu beidzēju darba vietas ir atraduši arī ģimenes 
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ārstu praksēs. Šo darba vietu iespējamība ir saistīta ar Veselības ministrijas prezentēto Ģimenes ārstu darbības kvalitātes programmas aktualizāciju 

Latvijā. Programmā minēts, ka ģimenes ārstu pieejamības viens no nodrošinošiem nosacījumiem ir atbilstošas komandas – personāla – esamība. 

Ģimenes ārsta praksē jābūt arī māsai vai ārsta palīgam un otrai māsai vai ārsta palīgam, vai reģistratoram. Šādas prasības ģimenes ārstu prakšu 

papildināšanai ar ārstniecības personām nodrošina arī turpmāk ārsta palīgu pieprasījumu darba tirgū.  

No 2016. gada 1. janvāra ir stājies spēkā “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā 

iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums”. Kā atzīmē dienesta direktore Sarmīte Villere, daudzi kolēģi izmatoja šo situāciju un devās izdienas 

pensijā – kopā vairāk nekā 100 dienesta darbinieku no visiem Latvijas reģioniem. Šī situācija palielina jau tā trūkstošo darbinieku skaitu NMPD, 

bet arī nodrošina studiju programmas “Ārsta palīgs” beidzēju pieprasījumu darba tirgū.  

Noslēdzot studiju kursus, ziemas un pavasara sesijā studenti kārto eksāmenus un ieskaites, saņemot vērtējumus. 

Studentu sekmju vērtējumi ziemas sesijā. 

Vērtējums 1. kurss 1. semestris 2. kurss 3. semestris 3. kurss 5. semestris 

10 (izcili) 3 0 0 

9 (teicami) 30 11 25 

8 (ļoti labi) 30 8 7 

7 (labi) 29 13 16 

6 (gandrīz labi) 10 3 6 

5 (viduvēji) 3 0 4 

4 (gandrīz viduvēji) 5 0 2 

 

 

 

RSU · 2016 · 3. 10



 

Studentu sekmju vērtējumi pavasara sesijā.  

Vērtējums 1. kurss 2. semestris 2. kurss 4. semestris 

10 (izcili) 0 4 

9 (teicami) 26 8 

8 (ļoti labi) 33 13 

7 (labi) 14 7 

6 (gandrīz labi) 5 1 

5 (viduvēji) 10 0 

4 (gandrīz viduvēji) 0 0 

 

 

Valsts eksāmenu vērtējumi. 

Vērtējums Kvalifikācijas darba vērtējums Kvalifikācijas eksāmena vērtējums 

10 (izcili) 0 0 

9 (teicami) 2 4 

8 (ļoti labi) 4 5 

7 (labi) 3 1 

6 (gandrīz labi) 2 1 

5 (viduvēji) 0 0 

4 (gandrīz viduvēji) 0 0 
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Vidējā atzīme pārbaudījumos 2015./2016. studiju gadā. 

Kursi Rudens semestris Pavasara semestris 

1. kurss 7,6 7,7 

2. kurss 7,8 8,2 

3. kurss 7,5 KVD – 7,5 

VE – 8,1 

Analizējot apkopotos pārbaudījumu rezultātus, redzams, ka studentu vidējais vērtējums visos studiju gados ir labs, robežās no 7,5 līdz 8,2 valsts 

eksāmenā. Tas liecina par labām, noturīgām studentu zināšanām un prasmēm, kuras iegūtas studiju programmas apguves laikā, tā apliecinot studiju 

rezultātu sasniegšanu. Šie rezultāti ir arī apliecinājums docētāju profesionalitātei un ieguldītajam darbam ārsta palīgu profesionālajā sagatavošanā. 

Apliecinājums studiju rezultātu sasniegšanai ir arī programmas beidzēju pieprasījums darba tirgū un darba devēju anketēšanas pozitīvie 

rezultāti.  

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

ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

Iepriekšējā studiju virziena akreditācija notika 2012. gada martā, kurā Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārsta 

palīgs” (kvalifikācija “Ārsta palīgs”) tika novērtēta ļoti augsti, tas ir, saņemot augstāko vērtējumu – 4 – visās izvērtētajās pozīcijās. Aizrādījumu 

nebija. 

9. Informācija par ārējiem sakariem. 

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

RSU Liepājas filiāle ir vienīgā medicīnas izglītības iestāde Kurzemē. Mācību procesa veiksmīgai realizēšanai notiek sadarbība ar RSU 

Medicīnas fakultātes katedrām un veselības aprūpes iestādēm Liepājā un Kurzemes reģionā – SIA “Liepājas Reģionālā slimnīca”, NMPD, VSIA 

“Piejūras slimnīca”, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Darba devējus iesaista prakšu vadīšanā, viņi piedalās studiju kursu realizācijā, kā arī 

studentu zināšanu un prasmju novērtēšanas pārbaudījumos, tostarp kvalifikācijas darbu vadīšanā un aizstāvēšanā, valsts eksāmenu pieņemšanā. 

RSU Liepājas filiāles studenti un docētāji veido sadarbību pasākumu organizēšanā, popularizējot arī RSU LF, ar Liepājas domes Sabiedrības 

līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļu (Veselības nedēļas pasākumu organizēšana un vadīšana), Liepājas pilsētas Sociālo dienestu (Darbs ar 

sabiedrības mazaizsargātām grupām), Liepājas Diabēta biedrību (Veselības mēneša aktivitāšu nodrošināšana), Liepājas Novada fondu (Par 

jauniešu līdzdalību sabiedrības veselības veicināšanā).  

9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

Katru gadu studiju programmā iesaistītie docētāji un studenti izmanto iespējas piedalīties starptautiskajās apmaiņas programmās. Arī 

2015./2016. studiju gadā 3 studiju programmas “Ārsta palīgs” docētāji piedalījās NORD+ mobilitātes programmā (2 – Somijā Ālandes 

universitātē, 1 – Zviedrijā Lundes universitātē).  
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Tā kā ārsta palīga nav reglamentēto profesiju sarakstā Eiropā, tad arī nav tieša studentu 

pieprasījuma mobilitātes projektos, taču ir rasts risinājums, slēdzot un realizējot 

sadarbības līgumus ar Igauniju Tartu Veselības aprūpes koledžu (Tartu Health Care 

College) un Šveices Bernes aprūpes mācību centru (Berner Bildungszentrum Pflege) par 

studentu un pasniedzēju mobilitātēm ERASMUS programmā. Pagājušā studiju gadā 

students atteicās no šīs iespējas, par iemeslu minot nevēlēšanos zaudēt tikko uzsākto darbu 

profesijā. 

Šajā studiju gadā tiek meklētas iespējas motivēt studentus aktīvāk iesaistīties projektos. 

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. 
Latvijā ir sadarbība ar RSU Sarkanā Krusta koledžu, kur realizē līdzīgu studiju 

programmu, kuru pabeidzot iegūst kvalifikāciju “Ārsta palīgs”. RSU LF Ārsta palīga 

studiju programmas realizācijā ir piesaistīts arī viens Liepājas Universitātes docētājs. 

Ar ārvalstīm ir noslēgti un tiek realizēti sadarbības līgumi ar Igauniju Tartu Veselības 

aprūpes koledžu un Šveices Bernes aprūpes mācību centru par studentu un pasniedzēju 

mobilitātēm ERASMUS programmā.  

RSU bibliotēka ikdienas darbā sadarbojas ar daudziem dažādiem sadarbības 

partneriem, lai nodrošinātu mērķu un uzdevumu izpildi. Viena no galvenajām grupām ir 

Latvijas un ārvalstu izdevēji un e-resursu piegādātāji. Rūpīgi analizējot situāciju un 

nosakot atlases kritērijus, ik gadu tiek plānota jauno e-resursu abonēšana vai iegāde. 

Profesionālo jautājumu risināšanā un bibliotēkas informācijas sistēmas uzturēšanas 

jautājumos viens no galvenajiem sadarbības partneriem ir v/a “Kultūras informācijas 

sistēmu centrs”, ar ko sadarbība ilgst jau gandrīz divdesmit gadus. Sadarbības partneru 

lokam ir tendence paplašināties, jo bibliotēka ir nepārtrauktā attīstībā un jaunu resursu, 

darba formu un iespēju meklējumos. Par diviem galvenajiem konkurentiem varētu nosaukt 

Latvijas Universitātes bibliotēku un Latvijas Nacionālo bibliotēku, jo abas minētās 

bibliotēkas intensīvi apmeklē gan RSU studējošie, gan mācībspēki. 

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

RSU ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitātes 

pārvaldības sistēmas. Prasības” kopš 2002. gada. Sertificētā sfēra ir: augstākā izglītība, 

mūžizglītība, pētniecība, pētniecības rezultātu novērtēšana, zināšanu un prasmju 
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novērtēšana, izglītības, augstākās profesionālās izglītības, akadēmisko grādu, zinātnisko grādu ieguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana.  

2014. gada nogalē notika pārsertifikācija, kas apliecina, ka RSU 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 RSU.  

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 esam novērta kā studentcentrēta universitāte.  

2012. gadā notika starptautiska studiju programmu akreditācija RSU un Liepājas filiāles programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija “Ārsta 

palīgs”), kurā programma tika novērtēta ļoti augsti, tas ir saņemot augstāko vērtējumu – 4 – visās izvērtētajās pozīcijās. 

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

Izvērtējot darba tirgus situāciju, redzams, ka studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija “Ārsta palīgs”) beidzēji ir pieprasīti darba tirgū un 

strādā savā profesijā. Šāda situācija ir redzama visus studiju programmas realizācijas gadus. Arī iepriekšējā gadā 10 no 11 studiju programmas 

“Ārsta palīgs” beidzējiem strādā savā profesijā, bet viens turpina izglītību RSU. 

Lai noskaidrotu darba devēju viedokli par studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija “Ārsta palīgs”) satura atbilstību darba devēju 

prasībām, savstarpējo sadarbību, profesijas pārstāvju pieprasījumu darba tirgū, tika veikta darba devēju aptauja un apkopoti rezultāti. 

 RSU Liepājas filiāles absolventi kopumā ir labi teorētiski un praktiski sagatavoti un lielākā daļa no viņiem ir spējīgi strādāt komandā. 

 Pozitīvi tiek vērtēta arī darbu sākušo vēlme profesionāli pilnveidoties un iegūt specializāciju. 

 Visi aptaujātie atzīmē filiāles pozitīvo sadarbību ar prakšu bāzēm, tā izvirzot un sasniedzot vienotu mērķi jauno speciālistu izglītošanā.  

 Absolventi ir konkurētspējīgi daba tirgū, un, pēc pēdējo gadu datiem, Liepājas Reģionālajā slimnīcā un NMPD strādā lielākā daļa absolventu, kā 

arī palielinās to absolventu skaits, kuri darbu turpina ģimenes ārstu praksēs un medicīnas iestādēs ārpus Liepājas. Tas apstiprina jau sākumā 

atspoguļoto situāciju darba tirgū.  

NMPD veiktās aptaujas liecina, ka studentu sagatavotība ir laba un Kurzemē ir vismazākā NMPD kadru mainība Latvijā. 

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. 

Studijas tiek realizētas saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2000 un LVS EN 45013:1989 Kvalitātes vadības standartu un lietvedības dokumentāciju. 

Studijas ir organizētas atbilstoši RSU Satversmei, Augstskolu likumam un normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī 

saskaņā ar RSU Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējušiem dokumentiem.  

Studiju programma tika novērtēta Eiropas Sociālā fonda projektā “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi 

kvalitātes paaugstināšana” un atzīta kā ilgtspējīga, ieskaitot augstākā līmeņa A grupā. 
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Studiju programmas vadītājs: __________________________________/Inga Petermane/ 

                                                           Paraksts, atšifrējums 
 

Datums: 16. 09.2016. 

 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes  

Studiju programmas “Ārstniecība” Kvalitātes padomes 

2016. gada 9. septembra sēdē 

Protokols Nr. 2  

 

SVSLF Domes  

2016. gada 14. septembra sēdē 

Protokols Nr. 12.2-3/2016/08 
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