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VETERINĀRĀRSTA IZGLĪTĪBA 

 Normatīvi – tiesiskā bāze: 

 ES direktīvas: 

EK direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 

atzīšanu (grozījumu ar EK direktīvu 2013/55/ES) 

 Veterinārmedicīnas likums 

  MK noteikumi: 

Ministru kabineta noteikumi Nr.489 - «Noteikumi par izglītības 

programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt 

praktisko izglītību veterinārārsta profesijā» (Grozīts ar MK 10.11.2015. 

noteikumiem Nr. 641) 

 

http://likumi.lv/ta/id/277765-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-5-julija-noteikumos-nr-489-noteikumi-par-izglitibas-programmu-minimalajam-prasibam-veteri...


EK 2005/36/ES-   

38. PANTA GROZĪJUMI 

 a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

 “1.   Veterinārārsta apmācība ir kopā vismaz piecus gadus ilgas pilna laika teorētiskās un praktiskās 

studijas, ko var papildus izteikt arī ar līdzvērtīgu skaitu ECTS kredītpunktu, kuras aptver vismaz V pielikuma 

5.4.1. punktā minēto studiju programmu un kuras nodrošina universitāte vai augstskola, kas nodrošina 

apmācību, kuras līmenis atzīts par līdzvērtīgu universitātes līmenim, vai kuras nodrošina universitātes 

pārraudzībā. 

 b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

 3.   Veterinārārsta apmācība garantē, ka attiecīgais profesionālis ir apguvis šādas zināšanas un prasmes: 

 a) atbilstīgas zināšanas tajās zinātnēs, kas ir veterinārārsta darbības pamatā, un Savienības tiesību aktos 

saistībā ar šo darbību; 

  b) atbilstīgas zināšanas par dzīvnieku ķermeni, funkcijām, uzvedību un fizioloģiskajām vajadzībām, kā arī 

prasmes un kompetences, kas nepieciešamas to kopšanai, barošanai, labklājībai, reproduktīvo funkciju 

nodrošināšanai un higiēnai vispār; 

  c) klīniskās, epidemioloģiskās un analītiskās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas dzīvnieku 

slimību profilaksei, diagnosticēšanai un ārstēšanai, tostarp par individuālu dzīvnieku vai dzīvnieku grupu 

anestēziju, ķirurģisko aseptiku un nesāpīgu nāvi, tostarp speciālas zināšanas par slimībām, kuras var 

pārnest uz cilvēkiem; 

  d) atbilstīgas zināšanas, prasmes un kompetences profilaktiskajā medicīnā, tostarp kompetences saistībā ar 

izmeklēšanu un sertificēšanu; 

 e) atbilstīgas zināšanas par higiēnu un tehnoloģijām, kas izmantotas dzīvnieku barības vai cilvēku patēriņam 

paredzētu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ražošanā, izgatavošanā un laišanā apgrozībā, tostarp 

prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai izprastu un spētu paskaidrot labu praksi šajā saistībā; 

  f) zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbildīgu un saprātīgu 

veterināro zāļu lietošanu dzīvnieku ārstēšanas nolūkā un lai garantētu pārtikas ķēdes drošumu un vides 

aizsardzību.”; 

 



Prakse var 
izpausties mācību 
laikposma veidā ar 
noteikumu, ka 
šādas mācības 
notiek klātienē un 
ir tiešā 
kompetentās 
iestādes kontrolē, 
kā arī to ilgums 
nepārsniedz sešus 
mēnešus no 
kopējā piecu gadu 
studiju laika. 



EIROPAS VETERINĀRO AUGSTSKOLU ASOCIĀCIJA 

(EAEVE- EOROPEAN ASSOCIATION OF ESTABLISHMENTS FOR VETERINARY EDUCATION) 

Misija – novērtēt ES 

veterinārmedicīnas 

izglītības iestāžu 

darba un studiju 

procesa kvalitāti un 

atbilstību ES 

standartiem, 

sekmējot to izaugsmi 

nākotnē.   
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«PIRMĀS DIENAS» PRASMES – KAS TAS IR? 

 Galvenās profesionālās iemaņas un īpašības 
 Spēja profesionāli komunicēta ar klientu, kolēģiem 

 Sagatavot klīnisko gadījumu aprakstu, veikt medicīnisko datu 
pierakstus 

 Efektīvi strādāt multidisciplinārā komandā u.c. 

 Pamatzināšanas un izpratne par: 
 Pētniecības, diagnostikas, ārstēšanas metodēm 

 Pierādījumu izvērtēšanu 

 Dzīvnieka organisma struktūru un funkcijām u.c. 

 Uz praksi balstītās prasmes (spējas): 
 Ievākt anamnēzi, veikt dzīvnieka izmeklēšanu 

 Fiksēt dzīvnieku 

 Ievērot aseptikas principus u.c. 

Piemēri: 

Piemēri: 

Piemēri: 



STUDIJU PROCESS AUGSTSKOLĀ 

Zināšanas par dzīvnieka organisma uzbūvi, funkcijām, ēdināšanu, kopšanu, labturību, dzīvnieku 

sugām un šķirnēm, ģenētiku. Patoloģiskā procesa norise organismā, Mikroorganismi un to veidi, 

izplaība  

Zināšanas par slimību simptomiem. Prasme dzīvnieku izmeklēt, interpretēt atrasto, 

uzstādīt diagnozi. Zināšanas par patoloģiskajiem procesiem un to cēloņiem.  

Zināšanas par infekcijas slimību ierosinātājiem. Slimību veidi to cēloņi, izpausmes, bīstamība. 

Zināšanas par ārstēšanas metodēm. Prasmes pielietot ārstēšanas metodes. Zināšanas par zāļu 

vielām, to ietekmi uz organismu, pielietošanu. 

Slimību ietekme uz pārtikas drošību un kvalitāti. Cilvēkiem un dzīvniekiem bīstamās infekcijas 

un parazīti. Veterinārā likumdošana – nacionālā un ES. Pārtikas ražošanas pamatprincipi. 

Pārtikas kontroles principi. Postmortālā slimību diagnostika, tiesu veterinārmedicīna.  

Pamatzinātnes 

Klīniskās zinātnes 

Pārtikas higiēna un sabiedrības veselība 

Veterinārārsts 



PRAKTISKO IEMAŅU APGUVES PRINCIPI 

1. Teorētiskas zināšanas par procedūru 

 

2. Treniņš uz nedzīviem audiem vai moduļa 

 

3. Iegūto iemaņu pārbaude uz dzīva dzīvnieka 

 

 

Procedūra apgūta atbilstoši 1. dienas prasmju 
līmenim 



SIMULATORI UN MODUĻI 



SIMULATORI UN MODUĻI 



SIMULATORI UN MODUĻI 



IEMAŅU, PRASMJU KONTROLE IKDIENĀ 

 Praktisko nodarbību laikā  

 Klīnisko dežūru laikā 

 Prakšu laikā  



PRASMJU APGUVES APLIECINĀJUMS 



PRASMJU APGUVES APLIECINĀJUMS 



NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMI 

 Orientēti uz to, lai novērtētu 1. dienas prasmju 
līmeni absolventiem 

 Organizēti divās daļās: 

1. Teorētisko zināšanu pārbaude (ierobežota laika tests-
kontroldarbs ar 100 jautājumiem) 

2. Praktiskās kompetences novērtējums (students 
saņem situāciju (klīnisku gadījumu), kurai jāatrod 
pareizs, pieņemams risinājums) 

 Valsts pārbaudījuma galīgo vērtējumu (atzīmi) 
nosaka VPK.   



SISTĒMAS PRIEKŠROCĪBAS UN TRŪKUMI 

 Priekšrocības: 

Mazāk subjektīvu vērtējumu 

 Plaša zināšanu kontrole visiem studentiem 

 Iespēja pārliecināties par studenta spriestspēju 

 Atgriezeniskā saite studiju procesa uzlabošanai 

 Trūkumi: 

 Liels darba apjoms sagatavojot eksāmenu 

 Pārbaudījums jāorganizē divas dienas 

 Eksāmena jautājumu ikgadēja atjaunošana 

 

 

 

 





EKSĀMENA REZULTĀTU ANALĪZE 



EKSĀMENA REZULTĀTU ANALĪZE 



Paldies par uzmanību! 


