
Studiju programmas raksturojums 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Zobu higiēnists” 

2015./2016. akadēmiskais gads 

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

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas fakultātē programma “Zobu higiēnists” tiek realizēta no 2007./2008. akadēmiskā gada 
1. septembra. Programma akreditēta līdz 2018. gadam. Programmas “Zobu higiēnists” pašnovērtējuma ziņojums veidots saskaņā ar Augstākās
izglītības studiju programmas novērtēšanas anketu. Programma tiek realizēta, lai iegūtu Pirmā līmeņa augstākās profesionālā izglītības studiju
programmas veselības aprūpē (kods 41724) zobu higiēnista kvalifikāciju.

Studiju programmas mērķi: 
• sniegt iespēju studentiem ar vidusskolas un otrās, trešās profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītību zobārstniecībā un medicīnā iegūt
tālākizglītības iespējas, lai iegūtu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību ar zobu higiēnista kvalifikāciju;
• sagatavot kvalificētus veselības aprūpes speciālistus zobārstniecības komandas sastāvā, kas veic mutes saslimšanu profilaksi un klīniskā
(periodontoloģiskā) ārstēšanas plāna izstrādi, izpildi un izvērtēšanu, kā arī nodrošina infekcijas kontroles pasākumus un uztur drošu vidi
zobārstniecības kabinetā,
• sagatavot speciālistu, kas veic sabiedrības izglītošanu mutes saslimšanu profilaksē, piedalās zobārstniecības aprūpes plānošanā, organizēšanā un
izvērtēšanā sadarbībā ar zobārstniecības komandu un citu nozaru pārstāvjiem.

Studiju programmas uzdevumi: 
• īstenot atbilstošu akadēmisku zināšanu apguvi, veidot attieksmi un prasmi, kas programmas nobeigumā dotu kvalifikāciju veikt diagnostiku,
ārstniecisku un profilaktisku darbu mutes veselības uzlabošanā atbilstoši pacientu vajadzībām, sabiedrības veselības veicināšanas prioritātēm,
izprotot veselības aprūpes sistēmu;
• radīt motivāciju uzņemties profesionālu, juridisku un ētisku atbildību par savu padarīto darbu;
• attīstīt vēlmi ilgstoši turpināt sava darba kvalifikācijas celšanu un izvērtēšanu – mūžizglītības prasmi;
• pilnveidot starppersonu saskarsmes prasmes sabiedrības veselības aprūpē un prasmi strādāt komandā;
• sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskā darba tirgū;
• lietot apmācības sistēmas un novērtējumus, kas attīstītu studentiem kritisko domāšanu un uz pierādījumiem balstītu veselības aprūpes pieeju.

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.
Iegūtās zināšanas biomedicīnas, vispārējās klīniskās medicīnas un stomatoloģijas zinātnēs ļauj izprast normālos un patoloģiskos stāvokļus

zobārstniecībā; mūsdienīgu sabiedrības veselības aprūpes metožu pielietojumu zobārstniecībā; zobārstniecības prakses darba organizēšanu. 
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Gūtās prasmes ļauj veikt cilvēku klīniski diagnostisku mutes izmeklēšanu saistībā ar vispārējo veselības stāvokli; izstrādāt profilaktisko, klīniski 
periodontoloģisko ārstēšanas plānu un realizēt to sadarbībā ar zobārstu; veikt sabiedrības izglītošanu mutes saslimšanu profilaksē un piedalīties 
zobārstniecības aprūpes plānošanā sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem. 

Iegūtās kompetences ļauj realizēt mutes higiēnas aprūpi cilvēkiem visās vecuma grupās, identificējot riska grupas, realizējot atkārtotas 
izsaukšanas sistēmu, kā arī nodrošinot uzturošu terapiju pacientiem ar periodonta saslimšanām sadarbībā ar zobārstu un citiem medicīnas nozaru 
pārstāvjiem – saskaņā ar vispārējās un profesionālās ētikas prasībām. 
Pabeidzot programmu, tiek iegūtas šādas prasmes:  
• prot veikt pacienta klīniski diagnostisku mutes izmeklēšanu saistībā ar vispārējo veselības stāvokli un pacienta labsajūtu; 
• prot nodrošināt pacienta zobu rentgenoloģisku izmeklēšanu un diagnostiku sadarbībā ar zobārstu; 
• prot izstrādāt un īstenot profilakses, kā arī klīnisko (periodontoloģisko) ārstēšanas plānu sadarbībā ar zobārstu individuāli katram pacientam; 
• prot veikt mutes saslimšanu profilakses pasākumus, zobu un ap zobu esošo audu klīnisko ārstēšanu (virs un zem smaganas mīkstā un cietā 
aplikuma noņemšanu, ne dziļāk par 6 mm); 
• prot sadarboties ar zobārstu ārstniecisko manipulāciju laikā, kā arī veikt infekcijas kontroles pasākumus zobārstniecības kabinetā, uzturēt drošu 
zobārstniecības darba vidi; 
• prot sniegt pirmo medicīnisko palīdzību kritiskās situācijās zobārstniecības kabinetā; prot aizpildīt dažādu zobārstniecības dokumentāciju; 
• spēj izglītot sabiedrību mutes saslimšanu profilaksē, kā arī izvērtēt dažādu veselības izglītojošu programmu efektivitāti; 
• sadarbībā ar zobārstu spēj izvirzīt un realizēt reālus mērķus un ārstēšanas stratēģiju, lai pacients sasniegtu optimālu mutes veselību; 
• spēj uzņemties atbildību par nepārtrauktu savu profesionālo pilnveidi, regulāri piedalīties tālākizglītības pasākumos; 
• piemīt izpratne par ergonomijas principu ievērošanu savā profesionālajā darbā, apzinās iespējamo arodslimību attīstības iespēju, izprot darba 
drošības un savas veselības saglabāšanas un veicināšanas nozīmi; 
• spēj sniegt mutes higiēnas aprūpi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, gados vecākiem cilvēkiem, kā arī pacientiem ar īpašām vajadzībām; 
• spēj sistemātiski vākt un analizēt klīniskos datus, lai identificētu pacientu profilaktiskās un ārstnieciskās vajadzības zobu un ap zobu esošo audu 
slimībās; 
• sadarbībā ar zobārstu spēj izvirzīt un realizēt reālus mērķus un ārstēšanas stratēģiju, lai pacients sasniegtu optimālu mutes veselību; 
• spēj veikt un izvērtēt sadarbībā ar zobārstu vai speciālistu periodonta slimību ārstēšanā (periodontologu) zobu un ap zobu esošo audu klīnisko 
(periodontoloģisko) ārstēšanu; 
• spēj izvērtēt sava darba ārstniecisko un profilaktisko darbību zobārstniecības komandas sastāvā, kā arī sadarbībā ar citu nozaru aprūpes 
speciālistiem; 
• savas kompetences ietvaros spēj veikt veselīga dzīvesveida popularizāciju un stomatoloģisko saslimšanu profilaksi visām iedzīvotāju vecuma 
grupām, īpaši izdalot riska grupas; 
• spēj apzināties, ka visām darbībām, ieskaitot izmeklēšanu, diagnosticēšanu, profilaktiskos pasākumus, periodontoloģisko un terapeitisko 
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ārstēšanu, jāatbilst zobārstniecības pacienta vajadzībām un interesēm; 
• darbā ar pacientiem spēj realizēt atkārtotas izsaukšanas sistēmu un nodrošina uzturošu terapiju pacientiem ar periodonta saslimšanām sadarbībā ar 
zobārstu – speciālistu. 

Studiju programma atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības standartu” (MK 29.05.2007. noteikumu Nr. 347 redakcijā, izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu un 
Profesionālās izglītības likuma 23. panta sadaļām, kā arī 4. kvalifikācijas līmeņa profesija standartam “Zobu higiēnists”.  

Programmas īstenošanas ilgums ir 2 studiju gadi (4 semestri). Programmas apjoms – 80 KP, katrā gadā 40 KP. Vispārizglītojošie studiju 
priekšmeti ir ne mazāk kā 20 KP, nozares mācību kusi ir ne mazāk kā 36 KP, prakse – ne mazāk kā 16 KP apjomā. Kvalifikācijas darbs ir ne 
mazāk kā 8 KP. Studiju procesā ne mazāk kā 30 % no studiju kursu apjoma jāīsteno praktiski.  

Prakses.    

Nr. Studiju priekšmets Latvijas 
kredītpunkti 

ECTS kredītu 
skaits  

1. Izglītojošais darbs mutes veselības veicināšanā 4 6  
2. Stomatoloģisko saslimšanu profilakses praktiskās nodarbības klīniskā vidē 4 6  
3. Prakse klīniskā vidē – I 4 6  

4. Prakse klīniskā vidē – II 4 6  
 Kopā 16 24  

Studējošie iziet vairākas prakses, kuras ir nepieciešamas, lai attīstītu studentu praktiskās darba iemaņas izglītojošajā un klīniskajā darbā, spēju 
pielietot teorētiskās zināšanas, kā arī sekmētu tēmas izvēli studentu kvalifikācijas darbiem. Prakses norise tiek organizēta saskaņā ar RSU Studiju 
Reglamentu I un ESF Mācību prakses nolikumam. Katrai no četrām praksēm ir izstrādāts specifisks nolikums, kas ir pieejams e-vidē. Par prakšu 
organizēšanu (laika plānošanu, sadarbību ar prakšu iestāžu atbildīgo personālu – laiku saskaņošanu, prakšu aizstāvēšanu un atskaišu noformēšanu) 
atbildīgā persona ir studiju programmas metodiķe. 

Praksē “Izglītojošais darbs mutes veselības veicināšanā” tiek realizēts ilgstošs līgums un sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un 
sporta departamentu – Rīgas pirmsskolas un skolas izglītības iestāžu audzēkņu izglītošanai mutes veselības veicināšanas jautājumos. 2015. gada 
sākumā sadarbībā ar Mutes veselības fondu un Rīgas domes labklājības departamentu (līgums Nr.DL-14-173) ZH akadēmiskās skolas pasniedzēji 
(A. Brinkmane, E. Senakola, A. Mironova, O. Veldre) izstrādāja izglītojošu programmu Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) 
pedagogiem un audzēkņiem. Izstrādāta metodiska rokasgrāmata pedagogiem, buklets bērnu vecākiem, plakāti, uzlīmes. Katru gadu tiek novadīti 
4 semināri PII (pirmsskolas izglītības iestāžu) pedagogiem (katrs 6 akadēmisko stundu apjomā), kopumā kursus ir apmeklējuši pedagogi no 86 PII. 
Programmu tika ieviesta 2015. gada februārī, tās realizācijā piedalījās arī ZH studiju programmas 1. kursa studenti un ZF 3. kursa studenti zobārsti 
(komandas darbs). 2015./2016. akadēmiskajā gadā praksē “Izglītojošais darbs mutes veselības veicināšanā” kopumā 28 zobu higiēnistu studiju 
programmas studenti apmeklēja 37 PII Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē (13. pielikums). 
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Praksei “Stomatoloģisko saslimšanu profilakses praktiskās nodarbības klīniskā vidē” studiju programmā ir izstrādāts arī specifisks prakšu 
nolikums, strādājot ar bērniem ar īpašām vajadzībām (cerebrālā trieka), sadarbībā ar rehabilitācijas centru “Mēs esam līdzās” Rīgā. Kopš 
2014. gada pavasara studentiem tā ir izcila pieredze profesionālajā darbā. Izstrādāts arī nolikums praksei vecu cilvēku aprūpes institūcijā “Liepas” 
Rīgā. Prakse tiek realizēta kopš 2015. gada. Turpmāk plānojam sadarboties ar Rīgas dienas centriem. 

Prakse klīniskā vidē I un II – studentiem tiek nodrošināta klīniski praktiska iespēja strādāt ar pacientu reālā zobārstniecības praksē, kas tiek 
izmantota kā apmācības bāze (Rīgā, Bruņinieku iela 25). Pēc pirmā kursa katram studentam ir jānostrādā vasaras prakse (20 stundas) kādā no 
privātās zobārstniecības praksēm Latvijā pēc iepriekšējas vienošanās un līguma parakstīšanas.  

Sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu tika nodrošinātas nodarbības Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 5.–6. klašu 
skolēniem par mutes dobuma higiēnu un pareizām zobu tīrīšanas metodēm. Pakalpojumā 2016. gada pavasarī tika nodrošinātas 30 nodarbības 
(katra nodarbība 40 minūtes). Nodarbības realizēja pasniedzēja A. Mironova un voluntāri tajās piedalījās arī 12 otrā kursa studenti. 

3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu paredzēts īstenot svešvalodās, ir
noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude.

Zobu higiēnista apmācības programmas atšķiras arī ar to, ka uzņemšana var notikt ar vidusskolas izglītību, bet var būt arī “soli pa solim” 
modelis, kad pakāpeniski izglītība tiek papildināta: zobārstniecības asistents, zobārstniecības māsa, māsa, higiēnists, zobu tehniķis, feldšeris. 
Ņemot vērā, ka Latvijā ir tikai viena zobārstniecības palīgpersonāla skola Rīgā (1. medicīnas koledža) un pieprasījums pēc higiēnistu 
pakalpojumiem veselības aprūpē Latvijas teritorijā ir milzīgs, RSU profesionālās studiju programmā “Zobu higiēnists” tiek uzņemtas arī vispārējās 
medicīnas māsas. Latvijā RSU Zobu higiēnistu studiju programma ir vienīgā, kura izglīto šāda veida speciālistus. 

Reflektantu uzņemšanu studiju programmā reglamentē RSU uzņemšanas noteikumi. Iestājoties RSU, tiek vērtēti centralizēto eksāmenu rezultāti 
latviešu valodā, svešvalodā. Reflektanti OSPP raksta eseju latviešu valodā “Kādēļ es vēlos kļūt par zobu higiēnistu?”, tad ir izvēles jautājumi 
Stomatoloģisko saslimšanu profilaksē un pārrunas. Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPP, CE vērtējumi latviešu 
valodā, svešvalodā. 

Studiju programmas “Zobu higiēnists” reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi: OSPP, CE vērtējums 
latviešu valodā un svešvalodā. Tiek ņemta vērā arī darba pieredze zobārstniecībā, vispārējā medicīnā un tās ilgums. Šie pārbaudījumi dod vispārēju 
priekšstatu par pretendentu spējām apgūt zobu higiēnista profesiju un sasniegt profesijas standartā minētos rezultātus. 

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.  

Uzņemšanas tehniskā gaita ir 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. 
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Dokumentu iesniegšanas 
gads studijām 

Reflektantu 
skaits 

Konkursa 
skaitlis 

Uzņemto skaits  
maksas studijās 

2012 34 1,4 24 
2013 32 1,2 26 
2014 35 1,3 28 
2015 36 1,2 30 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 
noteikumi” personai ir tiesības vērsties 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; bankas maksājuma uzdevums par veikto maksājumu. 

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas. 
2015./2016. gadā studiju programmā “Zobu higiēnists” ietvaros, šo iespēju ir izmantojušas 13 personas. Kopā izskatītas 13 lietas: 6 lietas par 

iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu atzīšanu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
“Māszinības” un “Ārsta palīgs”. Atzīti rezultāti gan profesionālajā, gan iepriekšējā izglītībā. 1 lieta par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 
pieredzē sasniegto rezultātu atzīšanu profesionālā bakalaura studiju atzīšanu programmā “Māszinības”. Atzīti rezultāti gan profesionālajā, gan 
iepriekšējā izglītībā. 3 lietas par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu atzīšanu profesionālā bakalaura studiju atzīšanu 
humanitārajās zinātnēs un tehnoloģijā – dizainā. Atzīti rezultāti iepriekšējā izglītībā. 3 lietas par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 
sasniegto rezultātu atzīšanu nepabeigtā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās “Zobārstniecība”, “Ārstniecība” un 
“Ergoterapija”. Atzīti rezultāti iepriekšējā izglītībā. 

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).

Programmas īstenošanas ilgums – 2 studiju gadi (4 semestri). 
Programmas apjoms – 80 KP. 

 Nr. Programmas struktūra KP 
1. Vispārizglītojošie studiju kursi (ietilpst arī izvēles kursi) 16 (+4) 
2. Nozares teorētiskie un studiju pamatkursi 11 

RSU · 2016 · 31. 7

http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/iesn-par-sasniegto-studiju-rezultatu-atzisanu.doc


3. Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi 19 
4. Izvēles studiju kursi 10 (-4) 
5. Studiju prakses 16 
6. Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana, valsts pārbaudījums 8 

Studiju programmas saturu veido A un B daļas studiju kursi.  

Kredītpunktu sadalījums pa A un B programmas daļām un semestriem pilna laika studiju programmā. 
Programmas 

daļa Kopā KP Semestris 
1 2 3 4 

A daļa 70 20 20 16 14 
B daļa 10 - - 4 6 
Kopā 80 20 20 20 20 

A daļas studiju kursi ir obligāti, tie ietver pamatkursus, kuros studenti apgūst zināšanas, prasmes, attieksmes un izpratni. Teorētiskās zināšanas 
studenti nostiprina praktiskajās un semināru nodarbībās. A daļas kursu apjoms – 70 KP. B daļas studiju kursi ir izvēles studiju kursi. No piedāvātajiem 
20 KP ir jāizvēlas 10 KP, kuros studenti pēc izvēles var apgūt zināšanas, prasmes un iegūt attieksmi, kas var palīdzēt vēlāk profesionālajā darbā. 

Programmas īstenošanas veids ir pilna laika klātienes studijas. 
Studiju programma atbilst LR Augstskolu likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, kā arī 4. kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam “Zobu higiēnists”. 

Studiju programmas struktūra pa semestriem pilna laika klātienes programma. 
Nr. Studiju priekšmeti 

Vispārizglītojošie studiju kursi 
Latvijas 

KP 
ECTS 

KP 
1. Ekonomika un uzņēmējdarbība 4 6 

2. Pedagoģija 2 3 
3. Psihosomatiskā medicīnas un psihoterapijas pamati 2 3 
4. Datorika un statistika 2 3 
5. Sabiedrības veselība un epidemioloģija 2 3 
6. Medicīnas ētika 2 3 
7. Vides un aroda veselība. Ergonomija (Izvēles kurss) 2 3 
8. Medicīnas terminoloģija svešvalodās (angļu un vācu valodas) 2 3 
9. Medicīnas terminoloģija angļu valodā (Izvēles kurss) 2 3 

Kopā 16 + 4 izvēles  

RSU · 2016 · 31. 8



    
Nr. Nozaru teorētiskie studiju kursi   
1. Cilvēka anatomija, tostarp 2 3 
 Cilvēka anatomija   
 Dentālā anatomija   

2. Funkcionālā histoloģija un embrioloģija 2 3 
3. Mikrobioloģija, imunoloģija un virusoloģija 2 3 
4. Orālā mikrobioloģija 2 3 
5. Orālā morfoloģija un patoloģija, tostarp 3 4,5 
 Patoloģiskā anatomija un orālā morfoloģija   
 Orālā patoloģija   
 Kopā 11  
    

Nr. Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi   
1. Stomatoloģisko saslimšanu profilakse, tostarp 4 6 
 Stomatoloģisko saslimšanu profilakse   
 Uztura zinātne un mutes veselība   

2. Dentālā rentgenoloģija 2 3 
3. Akūtas situācijas mutes un sejas, žokļu rajonā, tostarp 2 3 
 Ķirurģiskā stomatoloģija   
 Pirmā/neatliekamā medicīniskā palīdzība   

4. Bērnu zobārstniecība 2 3 
5. Periodontoloģija I (preklīnika) 4 6 
6. Periodontoloģija II (klīnika) 3 4,5 
7. Terapeitiskā stomatoloģija, tostarp 

Materiālmācība un karioloģija 
Endodontija 

2 3 

 Kopā 19  
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B daļa (ierobežota izvēle). 

Nr. Studiju priekšmeti Latvijas 
KP 

ECTS 
KP  

1. Speciālā farmakoloģija 2 3  
2. Vides un aroda veselība, Ergonomija 2 3  
3. Ortodontija un zobu protezēšana, t.sk., 2 3  

 Zobu protezēšana    
 Ortodontija    
4. Saskarsme ar pacientu bērnu zobārstniecībā 2 3  
5. Infekcijas slimības 2 3  

6. Oklūzijas disfunkcija 2 3  
7. Gerostomatoloģija 2 3  
8. Medicīnas terminoloģija angļu valodā  2 3  

 Kopā izvēles daļa 10   
3. semestrī obligātā izvēles daļa ir 4 KP, 4. semestrī 6 KP. 

Prakses    

Nr. Studiju priekšmets Latvijas 
KP 

ECTS 
KP  

1. Izglītojošais darbs mutes veselības veicināšanā 4 6  
2. Stomatoloģisko saslimšanu profilakses praktiskās 

nodarbības klīniskā vidē 4 6  
3. Prakse klīniskā vidē – I 4 6  
4. Prakse klīniskā vidē – II 4 6  

 Kopā 16   

     

Nr. Pētnieciskais darbs. Kvalifikācijas darba izstrāde 
un aizstāvēšana, valsts pārbaudījumi 

Latvijas 
KP 

ECTS 
KP  

1. Pētnieciskais darbs, tostarp 
Pētnieciskais darbs zobārstniecībā 
Informācijpratība 

2 3  
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 Sabiedrības veselība un aprūpe zobārstniecībā  2 3  
2. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana 2 3  
3. Valsts pārbaudījumi periodontoloģijā un 

stomatoloģisko saslimšanu profilaksē 
2 3 

 
 Kopā 8   

Studiju kursu apraksti. 
Atbilstīgi procesu aprakstam Nr. 34 “Studiju programmu un studiju kursu programmu izstrāde” katram studiju programmas “Zobu higiēnists” 

studiju priekšmetam ir izstrādāta Veidlapa M – 3 “Studiju kursa ceļvedis”. Veidlapa ietver studiju kursa (priekšmeta) nosaukumu, studiju kursa 
realizācijas gadu un semestri, informāciju par studiju kursa (priekšmeta) programmas vadītāju un realizācijā iesaistītajām akadēmiskajām 
struktūrvienībām, KP un ECTS apjomu. Katram studiju kursam norādītas nepieciešamās priekšzināšanas, kursa saturs un mērķis, studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, kompetence) un to vērtēšanas kritēriji un studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi. Minēta arī obligātā un papildu 
literatūra kursa realizācijas valoda.  

Studiju programmas organizācija. 
Studenti iegūst akadēmiskās zināšanas, praktiskā un profesionālā darba iemaņas. Studiju laikā tiek apgūti bāzes studiju priekšmeti, medicīniski 

bioloģiskie studiju priekšmeti, vispārējās medicīnas studiju priekšmeti un studiju priekšmeti, kas tieši saistīti ar zobārstniecību. 
Plānojot studiju programmas saturu un struktūru, ņemts vērā: 

1. studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības standartu” (MK 29.05.2007. noteikumu Nr. 347 redakcijā, izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu un 
Profesionālās izglītības likuma 23. panta sadaļām); 
2.  atbilstība 4. kvalifikācijas līmeņa profesija standartam “Zobu higiēnists” Nr. 719, 2004. gada 9. novembrī. Reaktualizēšana izdarīta 2012. gada 
16. maijā Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē (prot. Nr. 5, 2. jaut.); 
3. RSU Senāta lēmumi. 

Studiju plāns pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmai “Zobu higiēnists” atbilst programmas mērķiem un 
izvirzītajiem uzdevumiem. 

Programmā iekļauti 29 mācību kursi. Mācību programma tiek realizēta 4 semestros (2 akadēmiskajos gados). 
Studiju programmu veido teorētiskie un praktiskie mācību kursi, prakses un kvalifikācijas darbs, kopumā 80 KP. 
Pirmajā studiju gadā 1086 kontaktstundas (lekcijas 302 stundas, praktiskās nodarbības 776 stundas). No kontaktstundām zobārstniecības 

priekšmetos 59,4 % (2015./2016. akadēmiskajā gadā). 
Studentu skaits grupā klīniskajos priekšmetos – praktiskajos priekšmetos 8, teorētiskajās lekcijās un semināros 12–14. 
Pirmajā studiju gadā vispārizglītojošie studiju kursi: Pedagoģija, Ekonomika un uzņēmējdarbība, Datorika, Medicīnas terminoloģija 

svešvalodās, Ievads zinātniski pētnieciskā darbā. Nozares pamatkursi: Psihosomatika, Anatomija un histoloģija, mikrobioloģija. Nozares 
profesionālās specializācijas kursi: Stomatoloģisko saslimšanu profilakse, Sabiedrības veselības un aprūpe zobārstniecībā, Periodontoloģija, 
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Dentālā rentgenoloģija, Uztura zinātne un mutes veselība, Bērnu zobārstniecība, Terapeitiskā stomatoloģija. 
Otrajā studiju gadā ir 970 kontaktstundas (lekcijas 350 stundu, praktiskās nodarbības 630 stundu). No kontaktstundām zobārstniecības 

priekšmetos ir 61 % (2015./2016. akadēmiskajā gadā). 
Otrajā studiju gadā studenti apgūst A studiju priekšmetus. Akūtas situācijas mutes un sejas žokļu rajonā, Sabiedrības veselību, Ekonomiku un 

uzņēmējdarbību, Medicīnas ētiku, Stomatoloģisko saslimšanu profilaksi un Periodontoloģiju. 
Prakse klīniskā vidē – studentiem tiek nodrošināta klīniski praktiska iespēja strādāt ar pacientu reālā zobārstniecības praksē, kura tiek izmantota 

kā apmācības bāze (Rīgā, Bruņinieku iela 25). 2015./2016. akadēmiskajā gadā noslēgti prakses sadarbības līgumi Rīgas pilsētā ar rehabilitācijas 
centru “Mēs esam līdzās” bērnu ar īpašām vajadzībām mutes veselības veicināšanai un aprūpes centru “Liepas” gados vecāku cilvēku aprūpei. 

Pētnieciskais darbs norit 2. un 3. semestrī, un tā ietvaros studenti iegūst zināšanas par sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamatprincipiem 
un metodēm un to pielietojumu pētniecībā, kas beidzas ar kvalifikācijas darba aizstāvēšanu 4. semestrī. 

Otrajā studiju gadā studentiem ir iespēja izvēlēties B studiju priekšmetus – 1. semestrī divus priekšmetus (4 KP), 2. semestrī 3 priekšmetus 
(6 KP). Tiek piedāvāti šādi izvēles priekšmeti: Ortodontija un protezēšana*, Infekcijas slimības*, Speciālā farmakoloģija*, Vides un aroda 
veselība*, Ergonomija*, Gerostomatoloģija, Saskarsme ar pacientu bērnu zobārstniecībā*, Oklūzijas disfunkcija, Medicīnas terminoloģija (angļu 
valodā). 2015./2016. akadēmiskajā gadā izvēlēti ar atzīmi “*”. 

Studējošie iziet vairākas prakses, kuras ir nepieciešamas, lai attīstītu studentu praktiskās klīniskā darba iemaņas, spēju pielietot teorētiskās 
zināšanas, kā arī sekmētu izvēli studentu kvalifikācijas darbiem. 

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).

Programmā tiek pielietotas dažādas mācību metodes: apgūtās zināšanas tiek apspriestas un konkretizētas semināros un interaktīvās lekcijās, tiek 
veikta pacientu klīnisko gadījumu un problēmu situāciju analīze, notiek pārbaudes testi un kontroldarbi, tiek izvērtēta referātu sagatavošana, 
individuālo un grupu projektu izstrāde un aizstāvēšana. Semināros studējošo skaits ir ne vairāk kā 12–14, kas ļauj kvalitatīvi pārbaudīt studentu 
zināšanas un gatavību semināram. Klīniski praktiskajās nodarbībās studentu skaits ir 8 – mazo grupu darbs – liela uzmanība tiek pievērsta studentu 
patstāvīgajam darbam, kurš ir vērsts uz zobārstniecības zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi. Studējošie sagatavo zinātniskās literatūras 
kopsavilkumus, raksta esejas, izstrādā referātus dažādos studiju priekšmetos. Pielietojamo mācību metožu mērķis ir veidot studentu spēju analītiski 
strādāt ar zinātnisko literatūru zobārstniecībā, analizēt dažādas klīniskas situācijas stomatoloģisko saslimšanu profilakses jomā un periodontoloģijā, 
veidot iemaņas strādāt zobārstniecības komandā. Augstskolas e-studiju sistēmā tiek ievietoti studiju kursu apraksti, obligātās literatūras un 
informācijas materiāli. 

Studējošajiem tiek piedāvāti programmas studiju kursu ceļveži. Ceļvedī ir definēts kursa mērķis un uzdevumi, nepieciešamās priekšzināšanas, 
kā arī pārbaudes metodes un studiju procesa rezultāti – kādas zināšanas, prasmes un iemaņas iegūst studējošie studiju kursa apguves rezultātā. 
Papildus informācija par studiju kursa saturu un sagaidāmiem rezultātiem, tiek piedāvāt studiju kursa aprakstā, kas ir pamatdokuments, kurā 
atspoguļoti studiju procesa norises galvenie pamatprincipi – kursa mērķi, uzdevumi, saturs (lekciju un semināru temati, obligātās un ieteicamās 
literatūras saraksts, semināru jautājumi, referātu temati) un pasniedzēja prasības. 
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Studiju kursos, kuri tiek realizēti visa semestra garumā, konsultācijas tiek piedāvātas reizi mēnesī. Studiju parādu kārtošana notiek janvāra un jūnija 
mēnešos saskaņā ar RSU Studiju reglamentu I. Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas nepārtraukti un novērtējumam ir komplekss raksturs, kas 
mudina studentu mācīties sistemātiski visa studiju procesa gaitā. Vērtēšana notiek katra studiju priekšmeta beigās pēc vienotiem principiem. 

Studiju kursos tiek realizētas dažādas mācību metodes saskaņā ar studiju kursu mērķi: lekcijas, apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija 
semināros, problēmu situāciju analīze, referātu izstrāde un to apspriešana. Pielietojamo mācību metožu mērķis ir pilnveidot studentu spēju kritiski 
analizēt situācijas un problēmas, pielietojot teorētiskās zināšanas klīniski praktiskās iemaņas, praktiskās iemaņas un attieksmes, loģiski vērtēt 
situāciju attīstību un pieņemt lēmumu problēmu atrisināšanai, attīstīt savstarpējās saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan grupā, 
sadarbojoties ar veselības aprūpes speciālistiem, pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem. 

Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam. Docētāju uzdevums ir palīdzēt studentiem organizēt patstāvīgo darbu, 
nepieciešamības gadījumā sniegt konsultācijas un padomu. 

Studējošo skaits programmā (vidēji 55 studenti divos kursos) ļauj nodrošināt individuālo pieeju. Katrs students saņem individuālus komentārus 
un vērtējumu par patstāvīgi izstrādātājiem individuālajiem rakstiskiem darbiem (obligātās literatūras kopsavilkumi un esejas, kā arī referāts). RSU 
ieviestā kvalitātes vadības pilnveidošanas sistēma, kas atbilst starptautiskajam un nacionālajam standartam (LVS EN ISO 9001:2008 un LVS EN 
45013:1989), palīdz fiksēt visas neatbilstības mācību organizācijā un realizācijā. Šī sistēma paredz nepārtrauktu saskarsmi ar studējošiem. Ir 
izveidoti neatbilstību, sūdzību un priekšlikumu reģistri, kas palīdz ievērot studējošo ieteikumus studiju uzlabošanai un realizējot atgriezenisko saiti 
ar studentiem. Regulāri tiek veikts iekšējās kvalitātes audits ar mērķi pilnveidot studiju organizāciju un realizāciju. Programmas satura un 
realizācijas kvalitāti palīdz uzlabot regulāras studējošo aptaujas. Šo aptauju rezultāti tiek apkopoti un analizēti studiju programmas sēdēs. Studentu 
viedoklis tiek ņemts vērā, izstrādājot programmas attīstības plānus. 

Studējošie iziet vairākas prakses, kuras ir nepieciešamas, lai attīstītu studentu praktiskās darba iemaņas izglītojošā un klīniskā darbā, spēju 
pielietot teorētiskās zināšanas, kā arī sekmētu izvēli studentu kvalifikācijas darbiem. Prakses norise tiek organizēta saskaņā ar RSU Studiju 
Reglamentu I un ESF Mācību prakses nolikumam.  

Programmas studējošie ir informēti par mācību procesa organizāciju un īstenošanu. Katra studiju gada sākumā studentiem tiek piedāvāta 
attiecīgā kursa “Studentu rokasgrāmata”, kurā tiek aprakstīts studiju programmas saturs attiecīgajam gadam, studiju procesa organizācijas un 
realizācijas prasības, studiju darba un bakalaura darba satura un formas izstrādes norādījumi, izmantotās literatūras un avotu saraksta noformēšanas 
prasības. Tas palīdz veidot studenta un mācībspēku sadarbību labāku rezultātu sasniegšanai. Izstrādātie studiju kursu ceļveži sniedz vispārīgo 
informāciju par katru studiju kursu. Ir definēts studiju kursa mērķis un uzdevumi, nepieciešamās priekšzināšanas, kā arī pārbaudes metodes un 
studiju procesa rezultāti – kādas zināšanas, prasmes un iemaņas iegūst studējošie studiju kursa apguves rezultātā. Katrā studiju kursā pasniedzējs 
izstrādā kursa aprakstu, kas ir pamatdokuments, kurā atspoguļoti studiju procesa norises galvenie pamatprincipi – kursa mērķis, uzdevumi, saturs, 
obligātās un papildus literatūras saraksts, individuālo vai grupas referātu un projektu temati, kā arī pārbaudes formas un pasniedzēja prasības. 

Katra semestra beigās ikviens programmas students tiek informēts par vidējo gala atzīmi un visa semestra atzīmēm. Zobu higiēnistu akadēmiskā 
skola veic sistemātisku darbu ar studiju parādniekiem: tiek noskaidroti parādu iemesli; pēc nepieciešamības tiek noteiktas papildu konsultācijas ar 
pasniedzējiem; studējošie izstrādā parādu kārtošanas grafiku, kura izpildi kontrolē programmas vadītājs; tiek dota iespēja kārtot eksāmenu atkārtoti 
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parādu kārtošanas laikā (janvārī un jūnijā). Ņemot vērā, ka šī studiju programma dod tālāk izglītības iespējas, lielākā daļa studējošo apvieno 
mācības ar darbu. Tādēļ kavējumu un parādu iemesls visbiežāk saistās ar nepieciešamību pildīt arī darba pienākumus. Studiju procesa rezultāti tiek 
analizēti studiju programmas sēdēs katra semestra beigās. Rudens semestrī vidējā svērtā atzīme bija: 1. kursam 7,5 un 2. kursam 7,4. Pavasara 
semestrī: 1. kursam 7,5 un 2. kursam 7,3.  

Katra mācību gada beigās tiek veiktas aptaujas par studentu apmierinātību ar studiju kursa saturu, izdales materiālu apjomu un kvalitāti, 
praktisko darbu apjomu, pasniedzēju kompetenci. 

Pārbaudes veidu (mutisks, rakstisks vai jaukts) izvēlas un nosaka studiju priekšmeta docētājs. Galīgajā vērtējumā par studiju priekšmeta apguvi 
var ietvert studenta darba novērtējumu visa studiju priekšmeta laikā, piemēram: līdzdalība un darba kvalitāte lekcijās, semināros un praktiskajās 
nodarbībās, kontroldarbu rezultāti, patstāvīgo mājas darbu rezultāti, patstāvīgo darbu (grupas un individuālo) aizstāvēšana, ieskaites vai eksāmena 
vērtējums. Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: uzdevums, referāts, problēmas izpēte, situācijas analīze un novērtēšana, zinātniskā raksta 
analīze, faktu materiālu apkopojums un izvērtējums u. c. Eksāmenu prasības apstiprina atbilstošās studiju programmas vadītājs. 

Students ir sekmīgi apguvis studiju priekšmetu, ja ir regulāri apmeklējis nodarbības un seminārus, aktīvi uzstājies semināros, laikus iesniedzis 
visus mājas darbus, pārbaudes darbi un gala pārbaudījums vērtēts vismaz ar atzīmi “gandrīz viduvēji” (4 balles). 

Semestru laikā regulāri tiek pārbaudītas studentu zināšanas praktiskajās nodarbībās un semināros. 
Pastāvīgo iemaņu apguves novērtēšanai jāveic individuāli darbi, kuri jāiesniedz attiecīgo studiju priekšmetu vadītājiem programmā noteiktā 

laikā (piemēram, referāti, esejas).  
Pēc noteiktas studiju priekšmetu tēmas apskatīšanas tiek organizēti kolokviji, ieskaites. Studiju priekšmeta beigās studenti kārto ieskaiti vai 

eksāmenu. Studiju rezultāts, t. i., zināšanas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā. Pārbaudes formas regulāri tiek apspriestas studiju programmas sēdēs un 
pilnveidotas atbilstoši ieteikumiem.  

Prakses laikā students aizpilda prakses dienasgrāmatu. Prakses vadītājs dod novērtējumu gan praktiskajām iemaņām, gan studentu attieksmei 
pret veicamo pienākumu. Prakses gala vērtējumu dod par praksi atbildīgie docētāji Zobu higiēnistu programmā pēc prakses aizstāvēšanas.  

Daudzos priekšmetos gala atzīmi veido dažādu vērtējumu summa: referātu un prezentāciju izstrāde, kontroldarbu izpilde, apmeklētība, aktivitāte 
semināros, kā arī preklīniskā un klīniskā darba novērtējums. Vērtēšanas sistēma ir norādīta katra kursa sākumā kopā ar kursa aprakstiem. 

Klīnisko prasmju pārbaudei pēc preklīnisko studiju beigšanas nākotnē tiks organizēts OSCE (objektīvi strukturētais klīniskais pārbaudījums), 
pamatojoties uz Zobārstniecības fakultātes pieredzi. 

“Nordplus” projekta ietvaros 2014./2015. akadēmiskajā gadā tika sākta tālmācības kursa izstrāde un realizācija angļu valodā “Current Best 
Practices in Oral Health”. Visi mācību materiāli bija pieejami “Optima” mācību platformā, kura bāzēta Turku Universitātē. RSU Zobu higiēnistu 
akadēmiskās skolas atbildība bija izstrādāt sadaļu “Kariesa riska noteikšanas metodes izstrādājot un attīstot mutes profilakses programmas” – 
2 ECTS. Kursa izstādē piedalās pasniedzējas I. Maldupa, A. Mironova, E. Senakola. Kopumā programma sastādīja 5 ECTS – bērnu mutes veselība 
1 ECTS (Kauņas Universitāte), Ksilitola nozīme mutes veselības veicināšanā – 2 ECTS (Turku un Savonijas Universitātes). Programmas 
realizācija tika sākta 2015. gada februārī. Programma ietvēra: instrukciju studentiem, videolekcijas, slaidu prezentācijas, projektu izstrādes, 
zināšanu izvērtēšanu dažādu testu veidā, ziņojumu un eseju rakstīšana, diskusiju iespēja starp universitāšu studentiem. Kopumā brīvprātīgi 
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pieteicās 33 zobu higiēnisti (12 ZH 2. kursa studenti un 21 pēcdiploma students). Kursu veiksmīgi beidza 25 zobu higiēnisti no Latvijas (12 ZH 
2. kursa studenti un 13 jau praktizējoši ZH, tai skaitā 5 ZH studiju programmas pasniedzēji). Kursa realizācija turpinājās arī 2016. gada pavasarī, to
veiksmīgi pabeidza 8 ZH 2. kursa student un 10 praktizējoši ZH.

Studiju kursa nobeigumā studenti veic vairākus valsts pārbaudījumus. 
Valsts kvalifikācijas pārbaudījums (VP) ir kompleksa teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude, kas norit divos etapos 3. semestra 

nobeigumā. VP notiek atbilstoši Nolikumam, kas katru gadu tiek apstiprināts Stomatoloģijas fakultātes Domes sēdē un Dekānu padomes sēdē. 
VP komisijas sastāvā ietilpst Stomatoloģijas fakultātes dekāns, stomatoloģisko disciplīnu pasniedzēji, pārstāvji no Latvijas zobārstu un Latvijas 

Zobu higiēnistu asociācijas valdēm, kā arī no darba devēju institūcijām. Eksaminētāji ir attiecīgo disciplīnu pasniedzēji, docētāji, kā arī pieaicināti 
pasniedzēji uz līguma pamata. 

Praktiskās iemaņas tiek pārbaudītas maijā un jūnijā. Periodontoloģijā tiek novērtēta studentu prasme stomatoloģisko saslimšanu diagnostikā 
(kariesa, periodonta un gļotādu), ārstēšanas plānošanā, dokumentācijas izpildīšanā, rentgena novērtēšanā, kā arī studentu prasme izvērtēt pacientu 
profilaktiskās vajadzības mutes veselības veicināšanā. Pēc tam priodontoloģijas disciplīnā ir teorētiskais pārbaudījums (jūnijs) – tas notiek mutiski. 
Kopējais novērtējums veidojas no 50 % praktiskā, 50 % teorētiskā novērtējuma. 

Teorētiskais pārbaudījums Stomatoloģisko saslimšanu profilaksē tiek veikts jūnijā mutiska pārbaudījuma veidā. Kvalifikācijas darbs, praktiskās 
darba iemaņas, teorētisko pārbaudījumu rezultāti tiek vērtēti pēc 10 ballu sistēmas. VP laikā studenta atbilde tiek ierakstīta audiokasetē, trīs dienu 
laikā ir iespējama VP vērtējuma apelācija. 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana notika 2016. gada 22. janvārī ar vidējo atzīmi 7,3 (2015. gadā 8,4). Kvalifikācijas darbu aizstāvēja 24 studenti. 
Kopumā absolvēja 24 studenti ar valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi Stomatoloģisko saslimšanu profilaksē 8,1 (2015. gadā 9,0); Periodontoloģijā 
vidējā atzīme 7,6 (2015. gadā 8,0).  

Kvalifikācijas darbus un kvalifikācijas pārbaudījumus vērtē Valsts kvalifikācijas darbu novērtēšanas komisija, kurā piedalās pieaicinātie 
eksperti arī no profesionālām zobārstniecības asociācijām. Par Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāju 2016. gada jūnijā tika pieaicināta Dr. 
Elita Vinogradova – Latvijas Zobārstu asociācijas valdes locekle, Eiropas Zobārstu padomes Latvijas pārstāve. Elita Vinogradova savā ziņojumā 
atzīmēja, ka Zobu higiēnistu programmā tiek sagatavoti teorētiski un praktiski zinoši speciālisti. 

Programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir no dažādām RSU katedrām un Stomatoloģijas fakultātes katedrām, taču vislielākais personāla 
skaits, kopumā 10, ir saistīts ar Zobu terapijas un mutes veselības katedru un klīniku. Tādēļ arī zinātnisko pētījumu virziens saistās ar šajā katedrā 
realizētajiem studiju priekšmetiem (Stomatoloģisko saslimšanu profilakse, Periodontoloģija, Bērnu zobārstniecība, Sabiedrības veselība un aprūpe 
zobārstniecībā, Endodontija, Materiālmācība, Dentālā rentgenoloģija, Orālā patoloģija, Saskarsme ar pacientu bērnu zobārstniecībā).  

Zobu terapijas un mutes veselības katedras docētāji bija ilgstoši iesaistīti Eiropas globālo mutes veselības indikatoru (EGOHID) projekta 
izstrādē sadarbībā ar Lionas Universitāti (Francijā) un RSU Stomatoloģijas institūtu Latvijā. Projekts noslēdzās 2009. gadā (projekta vadītāja 
asoc. prof. E. Senakola). Kā turpinājums bija epidemioloģisks pētījums “Nekariozie zobu bojājumi un ar tiem saistītie riska faktori Latvijas 
iedzīvotājiem (2010–2013)”. Projekta realizācija notika sadarbībā ar Lionas Universitāti Francijā un Mutes veselības fondu Latvijā. Šajā projektā 
piedalījās zobārsti un zobu higiēnisti no visas Latvijas. Šī pētījuma metodoloģija tika izmantota kvalifikācijas darbu izstrādē 
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2015./2016. akadēmiskajā gadā. 
Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru “Mutes veselības pētījums skolēniem Latvijā, 2015./2016. mācību gads” (Nr. SPKC 

2015/26, pakalpojuma līg. Nr. P/2015-89) bija no 2015. gada novembra līdz 2016. gada decembrim. Projekta izstrāde, piedalīšanās konkursā un 
iegūtas tiesības dotā projekta realizēšanai, lauka darba veikšana, datu ievadīšana un apstrāde. Pētījuma vadītāja ir E. Senakola. Pētījumā aktīvi 
piedalījās ZH studiju programmas pasniedzēji doc. I. Maldupa, V. Šlika, I. Šķibuste. 

Dr. I. Maldupa savos projektos ir iesaistījusi pasniedzējus un zobu higiēnistu studentus, tādā veidā dodot iespēju iegūt prasmes dažādu 
zinātnisku – epidemioloģisku – pētījumu realizēšanā. Dr. I. Maldupas vadībā 2014. gadā tika izstrādātas “Fluorīdu lietošanas vadlīnijas Latvijā”, 
vadlīniju izstrādē piedalījās zobu higiēnistu akadēmiskās skolas pasniedzējas A. Brinkmane un E. Senakola. 

Par saviem zinātnisko pētījumu rezultātiem projektā iesaistītie docētāji ir regulāri snieguši ziņojumus dažādos Latvijas un starptautiska mēroga 
konferencēs: 
• Eiropas Zobārstniecības aprūpes asociācijā – “European Association of Dental Public Health” (EADPH);
• Starptautiskajā Bērnu zobārstniecības asociācijā – “International Association of Pediatric Dentistry” (IAPD);
• Starptautiskajā Zobārstu asociācijas kongresā (FDI);
• Starptautiskajā Mutes veselības konferencē Austrumeiropas valstīm;
• Alianse “Par nākotni brīvu no zobu bojājumiem”;
• RSU zinātniskajās konferencēs katru gadu;
• akadēmiskais personāls ir patstāvīgi iesaistīts zinātniski pētnieciskajā darbā, un kā gala rezultāts tam ir publikācijas starptautiski citējamos izdevumos.

Sadarbībā ar Zobu terapijas un mutes veselības katedru 2015./2016. akadēmiskajā gadā kopumā ir 1 publikācija starptautiskos izdevumos, 3
publikācijas RSU Zinātniskajos rakstos, 1 grāmata, 4 starptautisko konferenču tēzes, 4 Latvijas konferenču tēzes, 6 uzstāšanās starptautiskās 
zinātniskās konferenēs, 6 uzstāšanās Latvijas mēroga konferencēs ar stenda referātiem un 4 mutiskas uzstāšanās, 2 struktūrvienības organizētas 
nacionālā līmeņa sanāksmes, semināri.  

Studējošo kvalifikācijas darbs ir saistīts ar programmas specifiku. Kvalifikācijas darbi atspoguļo galvenokārt Stomatoloģisko saslimšanu 
profilakses un Sabiedrības veselības aprūpes zobārstniecībā tēmas. Programmā studējošie ņem dalību Stomatoloģijas fakultātes zinātniskās izpētes 
jomā – īpaši sadarbojoties ar Zobu terapijas un mutes veselības katedru. 

Zobu higiēnistu studiju programmas studenti tiek iesaistīti arī SF studentu zinātniskā pulciņa darbībā. Kopš 2010. gada SF tiek rīkoti studentu 
zinātniskie lasījumi, kuros studenti un pasniedzēji tiek iepazīstināti ar konferencēs un kongresos prezentētiem zinātniskiem darbiem, labākajiem 
studentu pētniecības darbiem un zobu higiēnistu kvalifikācijas darbiem. 

Programmā iesaistītais Stomatoloģijas fakultātes akadēmiskais personāls un iesaistītie līguma pasniedzēji aktīvi piedalās zinātniski 
pētnieciskajos projektos. Latvijā visbiežāk meklējam sadarbības partnerus veselības aprūpes jomā, veicot dažādus epidemioloģiskus pētījumus. 
Jauns sadarbības partneris ir Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), ilgstošs sadarbības partneris bija PSKUS Zobārstniecības un Sejas 
ķirurģijas centrs. Sadarbība ar šo centru tika sākta jau 1995. gadā, kopīgi izstrādājot Nacionālās profilakses stratēģijas zobārstniecībā. Otrs ilgstošs 
sadarbības partneris bija Mutes veselības centru tīkls Latvijā (kopš 2000. gada). 2014. gada oktobrī centri tika slēgti. 
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“Nordplus” projektā veiksmīgi darbojās “WEB base” – tālmācības kurss (5ECTS) “Current Best Practices in Oral Health” (“Labas prakses 
iespējas mutes veselībā”), plaši iesaistot zobu higiēnistus studentus un pasniedzējus. Projekta izvērtējums (2016. gada pavasarī) tika prezentēts 
Starptautiskajā Zobu higiēnistu kongresā 2016. gada jūnijā Bāzelē (Šveicē). 

6. Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze.
Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 
Stiprās puses 
1. Programmā iesaistīto pasniedzēju augsta zinātniski pedagoģiskā
kvalifikācija.
2. Izveidotās klīniskās prakses vietas un jaunu tehnoloģiju apgūšana
klīniskajā darbā (iespēja izmantot ZF preklīniku).
3. 2013. gada rudenī izremontēta klīniskā bāze ar 4 darba vietām un
plašu lekciju telpu (īrējam Rīgā, Bruņinieku 25).
4. Cieša sadarbība ar zobārstniecības profesionālajām asociācijām
Latvijā (Latvijas Zobārstu un zobu higiēnistu asociācijas).
5. RSU ieviestā elektroniskā vadības sistēma un RSU bibliotēkā
pieejamā zinātniskās literatūras datu bāze.
6. Pagaidām liels zobu higiēnistu pieprasījums gan Latvijā, gan ārzemēs.
7. Piedalīšanās ERASMUS un “Nordplus” sadarbības projektos ar
Skandināvijas un Lietuvas Zobu higiēnistu apmācības programmām.
8. Pasniedzēju aktīva piedalīšanās dažādās Starptautiskās
zobārstniecības izglītības un profesionālajās organizācijās.
9. Turpinās bakalaura programmas izstrāde sadarbībā ar kolēģiem no
Skandināvijas.

Vājās puses 
1. Absolūti pašfinansēta programma, lai gan gatavojam speciālistus
arī sabiedrības veselības aprūpei. Būtu vēlamas valsts finansētas
vietas Zobu higiēnistu programmā.
2. Telpu trūkuma dēļ Stomatoloģijas fakultātē īrējam tās ārpus,
fakultātes un klīniskā apmācība notiek uz 4 lietotām zobārstniecības
iekārtām, kuras periodiski iziet no ierindas, – būtu vēlams tās
pakāpeniski nomainīt uz jaunām.
3. Nevaram nodrošināt studentu apmaiņu ERASMUS programmā, jo
lielākā daļa studentu apvieno mācības ar darbu.
4. Liels pieaicināto pasniedzēju skaits – kopumā ZH akadēmiskā
skolas administrācija 2015./2016. akadēmiskajā gadā piesaistīja 22
līguma stundu pasniedzējus 18 studiju kursos no kopējiem 39. 12
pasniedzēji ir RSU ZF un Stomatoloģijas institūta darbinieki, 10 no
citām struktūrvienībām.

Ārējie faktori 
Iespējas 
1. Studiju programma ir procesā pārveidei uz profesionālo bakalaura
programmu.

Draudi 
1. Pamatojoties uz sociāli ekonomisko situāciju valstī, varētu
samazināties studēt gribētāju skaits, jo mācību maksa ir salīdzinoši
liela (katram studentam ir nepieciešama sava tehniski labi
nodrošināta zobārstniecības darba vieta).
2. Mazā atalgojuma dēļ grūti piesaistīt jaunus stundu pasniedzējus,
tas varētu būt arī drauds topošai bakalaura programmas realizācijai.
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7. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem.
Šobrīd Latvijā Zobu higiēnista specialitāti kopumā ir ieguvuši 370 speciālisti, no tiem 1. līmeņa augstākās izglītības programmā – 196 zobu

higiēnisti (viena gada programmu – 154). Latvijas Zobu higiēnistu asociācijā ir reģistrējušies 252 zobu higiēnisti. 14 % zobu higiēnistu strādāja 
22 lokālajos MVC (līdz 2014. gada oktobrim), vēl aizvien ir pieprasījums privātpraksēs visās Latvijas teritorijā. Zobu higiēnisti slēdz līgumus arī 
ar Valsts Veselības aģentūru, lai sniegtu valsts apmaksātus profilakses pakalpojumus bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. Zobu 
higiēnistu skaits, kuri ir oficiāli nodarbināti Latvijā, ir 268 (aprīlis, 2015). Vidējā stundas izpeļņa variē no 0,86 līdz 111,12 EUR stundā atkarībā no 
sniegto klīnisko pakalpojumu klāsta. 

Detalizētāku apskatu par valsts pārbaudījuma rezultātiem var redzēt 5. sadaļā. Valsts pārbaudījumā ieviestā studentu klīnisko prasmju 
izvērtēšanas karte ļauj spriest par studentu zināšanām, prasmēm un kompetencēm pacienta mutes veselības novērtēšanā. 

Izvērtējot absolventu aptaujas anketas (skat 7. pielikumu), ir veikti šādi uzlabojumi studiju programmā: 
• Dr. L. Kroniņa izstrādāja jaunas vadlīnijas studiju kursā “Pētnieciskais darbs zobārstniecībā”, un šis kurss pārcelts vienu semestri ātrāk, lai
studenti būtu ātrāk informēti par pētnieciskā darba metodoloģiju un varētu to realizēt praksē;
• nākamajā akadēmiskajā gadā samazināts KP apjoms Datorikā un statistikā (ilgstošas sūdzības par nevajadzīgi lielu teorijas apjomu);
• iespēju robežās mēģināsim izveidot kompaktāku mācību grafiku un plānot vienmērīgu mācību noslogojumu visa semestra laikā;
• studiju kursā “Pedagoģija” 2015./2016. akadēmiskajā gadā pēkšņi nācās nomainīt docētāju, studenti nebija apmierināti ar pasniegšanas veidu;
iepriekšējā docētāja ir atgriezusies;
• izvestas pārrunas ar docētāju studiju kursā “Medicīnas ētika”, pamatojoties uz studentu aizrādījumiem;
• studiju kursā “Infekcijas slimības” ir realizēta vienošanās, ka to pasniegs viens docētājs ZH akadēmiskās skolas struktūrvienības ietvaros;
• studiju kursā “Periodontoloģija” no jauna izdevies piesaistīt divus docētājus periodontologus;
• pārstrādes procesā ir studiju kurss “Stomatoloģisko saslimšanu profilakse” sadarbībā ar Zobu terapijas un mutes veselības katedru, pielietojot uz
pierādījumiem balstītas profilakses metodes.

8. Iepriekšējā akreditācijā (ja tāda ir bijusi) studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto
ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši).
Ieteikums bija studiju programmu pārveidot uz profesionālo bakalaura programmu.

9. Informācija par ārējiem sakariem:
9.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

SF Zobu higiēnistu absolventu darba devēji galvenokārt ir privātās zobārstniecības prakses, mutes veselības un veselības centri (līdz 2014. gada 
oktobrim), kā arī dažas valsts sektora institūcijas. Zobu higiēnistiem ir vasaras prakses dažādās zobārstniecības klīnikās Latvijā, ar kurām tiek 
noslēgts prakses līgums (kopumā 2015./2016. akadēmiskajā gadā 26 līgumi). Tiek iesniegti praktikantu raksturojumi. 

Prakse klīniskā vidē – studentiem tiek nodrošināta klīniski praktiska iespēja strādāt ar pacientu reālā zobārstniecības praksē, kura tiek izmantota 
kā apmācības bāze (Rīgā, Bruņinieku iela 25). 
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Lai nodrošinātu izglītojošā un profilaktiskā darba iespējas, ilgstošs līgums un sadarbība tiek realizēta ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un 
sporta departamentu – Rīgas pirmsskolas un skolas izglītības iestāžu audzēkņu izglītošanai mutes veselības veicināšanas jautājumos. 2015. gada 
sākumā, sadarbībā ar Mutes veselības fondu un Rīgas domes Labklājības departamentu ZH akadēmiskās skolas pasniedzēji (A. Brinkmane, 
E. Senakola, A. Mironova, O. Veldre) izstrādāja izglītojošu programmu Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem.
Programma tika ieviesta 2015. gada februārī, un tā veiksmīgi darbojās arī 2016. gadā. Tās realizācijā aktīvi piedalījās ZH studiju programmas
1. kursa studenti un ZF 3. kursa studenti zobārsti ( komandas darbs).

Cieša sadarbība ir izveidojusies ar Latvijas Zobārstu un Latvijas Zobu higiēnistu asociāciju, kā arī ar SIA “Darba Vides Eksperti”. Katru gadu
pavasarī, sadarbojoties SF Zobu higiēnistu akad. skolas pasniedzējiem ar abu asociāciju pārstāvjiem un RSU Stomatoloģijas institūtu, tika rīkotas 
Baltijas profilakses konferences. Pēdējā – septītā – konference notika 2014. gada 16.–17. maijā, kurā piedalās arī zobu higiēnistu studiju programmas 
studenti un absolventi. Nākamā konference plānota 2016. gada nogalē, jo 2015. gadā Latvijas Eiropas prezidentūras ietvaros zobārstniecības 
profesionālās asociācijas piedalījās 3 augsta līmeņa konferenču organizēšanā (aktīvi piedaloties ZH akadēmiskās skolas vadītājai E. Senakolai).  
Ārvalstīs Zobu higiēnistu studiju programma sadarbojas ar: 
• Eiropas galveno zobārstu padomi (CECDO);
• Eiropas Izglītības asociācija zobārstniecībā (ADEE);
• Eiropas Zobu higiēnistu asociāciju (EDHF);
• Starptautisko Zobu higiēnistu asociāciju (IFDH);
• Eiropas Zobārstniecības aprūpes asociāciju – “European Association of Dental Public Health” (EADPH);
• Starptautisko Bērnu zobārstniecības asociāciju – “International Association of Pediatric Dentistry” (IAPD);
• Starptautisko Zobārstu asociāciju (FDI);
• Aliansi “Par nākotni brīvu no zobu bojājumiem” (ACFF);
• Eiropas Mutes veselības platformu (OHP);
• Eiropas Globālo Mutes veselības indikatoru darba grupa (EGOHID).

RSU Zobu higiēnistu akadēmiskajai skolai sadarbojoties ar Zobu higiēnistu asociāciju, tika izstrādāts Latvijas ziņojums Eiropas Padomei par
ZH izglītības modeli, profesionālā darba juridiskajiem aspektiem un lomu veselības aprūpē (E. Senakola, I. Apine). 
9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

“Nordplus” projektā “Nordic-Baltic Dental Hygiene – Oral Health/NPHE-2015/10047” 2015./2016. akadēmiskajā gadā Turku Praktisko zinātņu 
universitātē (Somijā) vienas nedēļas apmaiņas vizītē rudens semestrī piedalījās 2 zobu higiēnistu studenti un pavasara semestrī arī 2 studenti. 
Savukārt 6 studenti no Skandināvijas apmeklēja RSU ZH programmu vienas nedēļas vizītē pavasara semestrī (2016. gada 14.–18. marts). 

“Nordplus” projekta “Nordic-Baltic Dental Hygiene – Oral Health/NPHE-2015/10047” ietvaros konference online kursa “Best Practices in Oral 
Health Care” (5ECTS) izveide, realizācija un rezultāti Somijas, Latvijas, Lietuvas zobu higiēnistu apmācības programmās, 2016. gada maijā. 
Pasākuma norises vieta – Rīga (Latvija). Dalībnieki: Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Turku un Savonijas Praktisko zinātņu universitāte 
(Somija), no RSU ZF Zobu higiēnistu studiju programmas piedalījās 3 pasniedzējas (E. Senakola, A. Mironova un I. Apine). 
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“Nordplus” un ERASMUS projektu “Starptautiskās nedēļas” ietvaros, RSU zobu higiēnistu akadēmiskās skolas 4 pasniedzēji (E. Senakola, 
I. Apine, O. Veldre, T. Berga) un 2 studenti vienu nedēļu rudens un pavasara semestros viesojās Turku universitātē (Somijā) un Viļņas universitātē
(Lietuvā). Vizīšu laikā tika iegūta vērtīga informācija par klīniskā darba organizāciju un prakšu norisi.

Lietuvas Augstākās izglītības zobārstniecībā profesionālās izglītības kvalitātes izvērtējums zobu higiēnistu apmācības programmās Klaipēdas, 
Šauļu un Paņevežus Valsts koledžās (International Peer Review of the Programmes in the field of Dental Care in Lithuania) Viļņā ( Lietuvā), 
2015. gada maijs – oktobris (E. Senakola – starptautiska eksperte).  
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. 

Programmā iesaistītie pasniedzēji un studenti aktīvi piedalās “Nordplus” (“Nordic-Baltic-Dental Hygiene, Oral Health /NPHE-2015/10047”) 
projektā. “Nordic-Baltic” Mutes higiēnas sadarbības projekta galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp Zobu higiēnistu apmācības programmām 
un attīstīt jaunas programmas Mutes veselības zinātņu jomā. Sadarbības projekts vēsturiski tika uzsākts 1993. gadā, un sadarbības partneri bija 
Zobu higiēnistu programmas Dalarnas Universitātē (Zviedrijā), Oslo Universitātē ( Norvēģijā) un Turku Praktisko zinātņu universitātē (Somijā). 
RSU Zobu higiēnistu skola projektam pievienojās 2009. gadā, un kopš tā laika ir notikusi intensīva sadarbība starp Skandināviju un Latviju. 
2011. gadā sadarbības tīklam pievienojās Hedmark Universitātes koledžas Veselības un Sporta fakultāte (Norvēģija), 2013. gadā Lietuvas 
Veselības zinātņu universitāte Kauņā un 2014. gadā Savonijas Praktisko zinātņu universitāte ar Zobu higiēnistu apmācības programmām.  

Sadarbības galvenie uzdevumi ir: apmācības programmu salīdzināšana dažādās institūcijās, apmaiņa zināšanās un pieredzē; izveidot 
Starptautisku Web-bāzētu studiju moduli; pasniedzēju un studentu “Express” apmaiņas braucieni; uzlabot angļu valodas zināšanas. “Express” 
apmaiņa ir 1 nedēļa, jo tālākizglītības programmās studējošiem bieži ir grūtības darba vai ģimenes apstākļu dēļ būt ilgstoši prom no mājām, kā tas 
ir ERASMUS apmaiņas programmās. 

Ir izveidojusies sadarbība arī ar atsevišķām zobu higiēnistu apmācības programmām Lietuvā – Šauļu Valsts koledžas Veselības aprūpes 
fakultāti, Klaipēdas Valsts koledžas Veselības zinātņu fakultāti un Paņevežas Valsts koledžas Medicīnas un Sociālo zinātņu fakultāti, plānojas 
sadarbība ar Kopenhāgenas universitātes un Lisabonas universitātes Zobu higiēnistu apmācības programmu. 
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 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 (skat. studiju virziena 
raksturojuma 9.2. punktu). 
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10. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti.
Šobrīd Latvijā Zobu higiēnista specialitātes absolventi strādā Latvijā, Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Norvēģijā, Kanādā.
Eiropas Galveno zobārstu padome un Ziemeļvalstu Veselības ministriju darba grupa rekomendē nākotnē aizvien plašāk izglītot un ieviest zobu

higiēnistus veselības aprūpē. Zobārstniecības speciālistu komanda sastāv no zobārsta, zobu higiēnista un zobārsta asistenta. Skandināvijā ir plānots 
ievērojami palielināt higiēnistu skaitu. Iepriekš Skandināvijā uz vienu higiēnistu bija 3–5 zobārsti, bet nākotnē plānots šo proporciju veidot 1:2, 
1:1. (Latvijā 2014. gadā uz vienu higiēnistu bija 5 zobārsti). Vērojot nākotnes tendences Eiropā mutes veselības veicināšanas jomā, zobu higiēnistu 
skaita palielināšana un izglītošana atbilstoši jaunākajiem zinātnes un tehnoloģiju sasniegumiem ir viena no prioritātēm zobārstniecības aprūpē. Ir 
izstrādāta darba devēju aptauja un aptaujāti 15 zobārsti 2016. gada 7. maijā Zobārstu asociācijas sēdes ietvaros. 84,7 % atzīmē, ka labprāt pieņem 
darbā zobu higiēnistus. Jauno speciālistu zināšanas stomatoloģisko saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā 20,7 % gadījumos tiek vērtētas kā ļoti 
labas un 66,8 % kā labas. Saskarsmes prasmes ar pacientiem (iejūtīgi uzklausīt, saprast, emocionāli atbalstīt u. tml.) 15,6 % gadījumos tiek 
atzīmētas kā ļoti labas un 72,7 % kā labas. Kopumā, jauno speciālistu profesionālās sagatavotības līmeni kā augstu vērtē 84,4 % aptaujāto darba 
devēju. Ir ieteikums uzlabot absolventu komunikācijas prasmes. 

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.
Plānojot studiju programmas saturu un struktūru, ņemts vērā:
1. LR Ministru kabineta izstrādātie noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (LR Ministra kabineta noteikumi
NR.141, 2001. gada 20. martā);
2. atbilstība LR Augstskolu likumam un RSU Senāta lēmumiem;
3. atbilstība Profesijas standartam “Zobu higiēnists”, Nr. 719, 2004. gada 9. novembrī, reaktualizēšana izdarīta 2012. gada 16. maijā Profesionālās
izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē (prot. Nr. 5, 2. jaut.). Pēc studiju programmas absolvēšanas absolvents
iegūst profesionālu zobu higiēnistu kvalifikāciju, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;
4. grozījumi Ministra kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 “Noteikumi par profesijas klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas prasībām un Profesijas klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, 3251 02, Zobu higiēnists (profesijas
standarts iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.37. apakšnodaļā).

Aprūpes standarti mutes higiēnā un neķirurģiskajā periodonta terapijā Eiropā vēl aizvien atšķiras, jo daudzās Eiropas valstīs higiēnistus oficiāli 
neizglīto. Tā iemesla dēļ Eiropas Periodontologu federācija ir izveidojusi rekomendācijas zobu higiēnistu izglītībai, lai būtu vadlīnijas, sākot šo 
programmu, kā arī lai sasniegtu vienotus izglītības standartus. Tas ir arī iemesls veicināt šo programmu ieviešanu tajās Eiropas valstīs, kur zobu 
higiēnistu praktizēšana nav legāla (Austrija, Beļģija, Francija, Grieķija un Turcija), lai veidotu likumdošanu un sāktu apmācības programmu. 

Rekomendācijas stingri nosaka prakses apjomu, uzņemšanai jāatbilst uzņemšanas noteikumiem līdzīgi universitātes uzņemšanai, izglītības 
saturs un klīniskās iemaņas ir stingri noteiktas. Rekomendācijas pamatojas uz programmas vadlīnijām (Vispārējās zobārstniecības padomes 
vadlīnijām, 1997). 
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Līdz 2015. gada septembrim Eiropā zobu higiēnistu izglītībai nebija noteikts vienotas programmas standarts, bet ir izstrādātas atsevišķas 
vadlīnijas 2, 3 un 4 gadu zobu higiēnistu apmācības modeļiem. (Int J Dent Hygiene 1,(1) 2003; 57-61) 2015. gada 12. septembrī Eiropas Zobu 
higiēnistu asociācijas (EDHF) asambleja pieņēma rezolūciju “Eiropas Zobu higiēnistu profesijas profils un kompetences”, kurā ir stingri noteiktas 
bakalaura programmas prasības Eiropā. Patlaban notiek šī dokumenta apspriešana. 

Programmas atšķiras arī ar to, ka uzņemšana var notikt ar vidusskolas izglītību, bet var būt arī “soli pa solim” modelis, kad pakāpeniski izglītība 
tiek papildināta: zobārstniecības asistents, māsa, higiēnists. Ņemot vērā, ka Latvijā ir tikai viena zobārstniecības palīgpersonāla skola Rīgā 
(1. medicīnas koledža) un pieprasījums pēc higiēnistu pakalpojumiem veselības aprūpē Latvijas teritorijā ir milzīgs, RSU profesionālās studiju 
programmā “Zobu higiēnists” tiek uzņemtas arī vispārējās medicīnas māsas. Latvijā RSU Zobu higiēnistu studiju programma ir vienīgā, kura 
izglīto šāda veida speciālistus. 

Studiju programmas vadītājs: ________________________________________________ / Egita Senakola / 
Paraksts, atšifrējums 

Datums: 26.09.2016. 

SASKAŅOTS 
Rīgas Stradiņa universitātes 
Zobārstniecības fakultātes 
Domes un kvalitātes padomes kopējā sēde 
2016. gada 12. septembra sēdē 
Protokols Nr. 12.5.-3/2016/4 
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