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Fizioterapeita profesionālās kvalifikācijas Valsts kvalifikācijas 

eksāmena praktiskā pārbaudījuma saturs un vērtēšana izstrādāta uz 

šādu dokumentu pamata: 

 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Nolikums par noslēguma  

pārbaudījumiem  profesionālā bakalaura  augstākās  izglītības  programmā 

„Fizioterapija” (turpmāk – Nolikums) apstiprināts LSPA Senāta sēdē 2014.gada 

9.janvāra sēdē protokola Nr. 5.  izstrādāts saskaņā ar LR Augstskolu likumu 

(23.12.2010. likums ("LV", 206 (4398), 30.12.2010.) [stājas spēkā ar 01.01.2011.], 

LR Profesionālās izglītības likumu 16.12.2010. likums ("LV", 205 (4397), 

29.12.2010.) [stājas spēkā ar 01.01.2011.], LR MK Noteikumiem par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 29.05.2007. MK noteikumi Nr.348 

("LV", 88 (3664), 01.06.2007.) [stājas spēkā ar 02.06.2007.] LSPA vadības institūciju 

lēmumiem un rīkojumiem, šo Nolikumu un LSPA nolikums par studiju noslēguma 

pārbaudījumiem. 

 

LSPA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS FIZIOTERAPEITS 

AR SPECIALIZĀCIJU SPORTA JOMĀ 

praktiskā pārbaudījuma vispārējie nosacījumi 
 

1. Pārbaudījums notiek attiecīgajā prakses bāzē, kurā pretendentam notiek 

pēdējais tematiskais Kvalifikācijas prakses cikls. 

2. Praktiskā pārbaudījuma laiki ar prakses bāzēm tiek saskaņoti un pretendentam 

paziņoti ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pārbaudījuma.  

3. Pārbaudījuma laiki: viena astronomiskā stunda strādājot ar pacientu, līdz 

trīsdesmit minūtēm atbildēšana Valsts pārbaudījuma komisijai. 

4. Pārbaudījuma laikā nedrīkst lietot informāciju tehnoloģijas un sakaru 

līdzekļus, kā arī citus neatļautus paņēmienus. 

5. Ja pārkāpti praktiskā valsts pārbaudījuma vispārējie nosacījumi, saskaņā ar 

valsts pārbaudījuma nolikumu, valsts pārbaudījumu students var atkārtot pēc 

gada. 

6. Pārbaudījuma rezultāts tiek paziņots uzreiz pēc pārbaudījuma. 

 

 

PRAKTISKĀ PĀRBAUDĪJUMA GAITA 

PROFESIONĀLAJĀ KVALIFIKĀCIJĀ FIZIOTERAPEITS 

AR SPECIALIZĀCIJU SPORTA JOMĀ 

 

1. Pārbaudījuma dienā atbildīgais prakses bāzes fizioterapeits nozīmē pretendentam 

nezināmu pacientu, iedod pretendentam  pacienta karti vai slimības vēsturi. 

2. Studējošais vienas astroloģiskās stundas laikā: 

2.1.Izmeklē pacientu pēc sekojošas shēmas: anamnēze (ietverot arī pamatsaslimšanas 

diagnozi (ar uzstādīšanas datumu), palīglīdzekļus (ja tādi ir) ko pielieto, slodzes 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=223550
http://www.likumi.lv/doc.php?id=223438
http://www.likumi.lv/doc.php?id=223438
http://www.likumi.lv/doc.php?id=158088
http://www.likumi.lv/doc.php?id=158088


ierobežojumus (ja tādi ir), fizioterapijas kontrindikācijas ( ja tādas ir), patreiz lietotos 

medikamentus), sūdzības, balsta –kustību sistēmas izmeklēšana, pacienta pozu (spējas 

noturēt pozu) izvērtēšana, kustību novērtēšana (apskate), gaitas analīze, funkciju 

izmeklēšana (aktīvais un pasīvais kustību apjoms locītavās), muskuļu garuma un 

spēka testi un pielietotie speciālie testi,  garuma testi, spēka testi, palpācija, sirds 

asinsrites un elpošanas sistēmas funkcionālā stāvokļa novērtējums, nervu sistēmas 

funkcionālā stāvokļa novērtējums, viscerālo orgānu funkcionālā stāvokļa 

novērtējums, pacienta psihoemocionālā stāvokļa novērtējums, 

2.2.Nosaka pacienta funkcionālo diagnozi,  

2.3. Nosaka pacienta galveno problēmu,  

2.4. Nosaka fizioterapijas īstermiņa uzdevumus, 

2.5. Nosaka fizioterapijas ilgtermiņa uzdevumus,  

2.6.Izveido terapijas plānu – pielietotās fizioterapijas tehnoloģijas,  

2.7.Izveido vienas dienas fizioterapijas plānu (nodarbības mērķi, pielietotās 

fizioterapijas tehnoloģijas, terapiju).  

3. Valsts Kvalifikācijas eksāmenu komisijai pretendents bez pacienta klātbūtnes 

sniedz izmeklēšanas rezultātu analīzi par doto pacientu sasaistot aktuālo situāciju ar 

fizioterapijas īstermiņa un ilgtermiņa uzdevumiem, fizioterapijas terapijas plānu un 

plānotajām fizioterapijas tehnoloģijām.  

 

PRAKTISKĀ PĀRBAUDĪJUMA VĒRTĒŠANA 
 

1. Pārbaudījums tiek vērtēs 10 ballu sistēmā . 

2. Vērtēšana notiek bez studējošā klātbūtnes. 

3. Praktiskais pārbaudījums nokārtots, ja vērtējums ir vismaz 4 balles.  

4. Ja vērtējums praktiskajā pārbaudījumā ir negatīvs, tad studējošajam nav atļauts 

kārtot Valsts Kvalifikācijas eksāmena integrēto pārbaudījumu un aizstāvēt 

bakalaura darbu. 

5. Praktiskā pārbaudījuma atkārtota kārtošana ir maksas pakalpojums saskaņā ar  

LSPA Senāta lēmumu.  

 

 

Pārbaudījuma rezultātu kopīgais vērtējums ballēs atbilst šādiem 

punktiem: 
 

1 -3 punkti -1 balle 8-9 punkti -6 balles 

4 punkti -2 balles 10-11 punkti -7 balles 

5 punkti -3 balles 12-13 punkti -8 balles 

6 punkti -4 balles 14 punkti -9 balles 

7 punkti -5 balle 15 punkti -10 balles 



Pārbaudījuma vērtēšanas kritēriji 

  

1 - 3 punkti 

 Daļēji pārzina fiziskā funkcionālā stāvokļa novērtējuma testus un 

izmeklēšanas metodes. 

 

4 punkti  

 Daļēji pārzina fiziskā funkcionālā stāvokļa novērtējuma testus un 

izmeklēšanas metodes, pacienta vispārējā veselības stāvokļa un sociālās 

situācijas izvērtējumu. 

 Daļēji prot izvirzīt un formulēt fizioterapeita slēdzienu. 

 

5 punkti  

 Daļēji pārzina un skaidro fiziskā funkcionālā stāvokļa novērtējuma testus un 

izmeklēšanas metodes, pacienta vispārējā veselības stāvokļa un sociālās 

situācijas izvērtējumu. 

 Daļēji izprot pacienta spēju veikt dažādas ikdienas fiziskās aktivitātes, 

izmantojot gan objektīvus, gan subjektīvus novērtējumus. 

 

6 punkti  

 Daļēji pārzina un skaidro fiziskā funkcionālā stāvokļa novērtējuma testus un 

izmeklēšanas metodes, daļēji izprot pacienta vispārējā veselības stāvokļa un 

sociālās situācijas izvērtējumu. 

 Daļēji izprot pacienta spēju veikt dažādas ikdienas fiziskās aktivitātes, 

izmantojot gan objektīvus, gan subjektīvus novērtējumus. 

 Viduvēja izpratne par izvirzīto un formulēto fizioterapeita slēdzienu, 

nospraustajiem fizioterapijas mērķiem. 

 

7 punkti  

 Daļēji pārzina, skaidro un  pielieto praksē fiziskā funkcionālā stāvokļa 

novērtējuma testus un izmeklēšanas metodes, daļēji prot izvērtēt pacienta 

vispārējo veselības stāvokli un izvērtēt pacienta sociālo situāciju.  

 Daļēji izprot pacienta spēju veikt dažādas ikdienas fiziskās aktivitātes, 

izmantojot gan objektīvus, gan subjektīvus novērtējumus, tiek izvērtēta gan tās 

kvantitāte, gan kvalitāte. 

 Daļēji prot izvirzīt un formulēt fizioterapeita slēdzienu, nosprausti 

fizioterapijas mērķi un daļēji spēj plānot ārstēšanas procesu.  

 



8 -9  punkti  

 Teorētiski zina fiziskā funkcionālā stāvokļa novērtējuma testus un 

izmeklēšanas metodes, daļēji prot pielietot praksē, viduvēji prot un daļēji 

izprot pacienta vispārējā veselības stāvokļa un sociālās situācijas izvērtējumu. 

 Izprot pacienta spēju veikt dažādas ikdienas fiziskās aktivitātes, izmantojot 

gan objektīvus, gan subjektīvus novērtējumus, tiek izvērtēta gan tās kvantitāte, 

gan kvalitāte, daļēji prot izvēlēties palīglīdzekļus.  

  Tiek izvirzīts un formulēts fizioterapeita slēdziens, nosprausti fizioterapijas 

mērķi un plānots ārstēšanas process, daļēji spēj paskaidrot izvirzītos 

fizioterapijas mērķus un plānoto ārstēšanas procesu. 

 

10 – 11 punkti 

 Pārzina un prot pielietot praksē fiziskā funkcionālā stāvokļa novērtējuma 

testus un izmeklēšanas metodes, izprot pacienta vispārējā veselības stāvokļa 

un sociālās situācijas analīzes kopsakarības. Metožu pielietošana ir racionāla, 

atbilstošāka aktuālās klīniskas situācijas nosacījumiem.  

 Izprot pacienta spēju veikt dažādas ikdienas fiziskās aktivitātes, izmantojot 

gan objektīvus, gan subjektīvus novērtējumus. 

 Balstoties uz izmeklēšanas rezultātā iegūtajiem datiem un to analīzi, tiek 

izvirzīts un formulēts fizioterapeita slēdziens, tiek izvirzīti fizioterapijas mērķi 

un balstoties uz tiem plānots ārstēšanas process.  

 

12 – 13 punkti 

 Ņemot vērā pacienta sūdzības un funkcionālo stāvokli, veic fiziskā 

funkcionālā stāvokļa novērtējumu pacientiem, izmantojot dažādus fiziskā 

funkcionālā stāvokļa novērtēšanas testus. 

 Izmeklēšanas metodes tiek pielietotas mērķtiecīgi, atbilstoši konkrētā pacienta 

un aktuālās klīniskās situācijas nosacījumiem.  

 Veic pacienta vispārējā veselības stāvokļa un sociālās situācijas izvērtējumu, 

ietverot gan slimības vēstures datu analīzi, gan citu ārstēšanās un 

rehabilitācijas procesā iesaistīto ārstniecības personu izmeklējumu rezultātu un 

slēdzienu analīzi, gan aktuālās situācijas izvērtējumu un analīzi.   

 Balstoties uz izmeklēšanas rezultātā iegūtajiem datiem un to analīzi, tiek 

izvirzīts un formulēts fizioterapeita slēdziens, tiek izvirzīti fizioterapijas mērķi 

un balstoties uz tiem plānots ārstēšanas process.  

 

14 punkti 

 Veic fiziskā funkcionālā stāvokļa novērtējumu pacientiem, izmantojot dažādus 

testus, kas tiek veikti, ņemot vērā pacienta sūdzības un funkcionālo stāvokli.  

 Izmeklēšanas metodes tiek pielietotas mērķtiecīgi, atbilstoši konkrētā pacienta 

un aktuālās klīniskās situācijas nosacījumiem.  



 Veic pacienta vispārējā veselības stāvokļa un sociālās situācijas izvērtējumu, 

ietverot gan slimības vēstures datu analīzi, gan citu ārstēšanās un 

rehabilitācijas procesā iesaistīto ārstniecības personu izmeklējumu rezultātu un 

slēdzienu analīzi, gan aktuālās situācijas izvērtējumu un analīzi.   

 

 Izvērtē pacienta spēju veikt dažādas ikdienas fiziskās aktivitātes, izmantojot 

gan objektīvus novērtējumus (novērojot pacientu aktivitātes laikā), gan 

subjektīvus pacienta vērtējumus (intervijas laikā noskaidrojot pacienta 

vērtējumu par spējām un ierobežojumu vai izmantojot dažādas klīniski 

aprobētas pašvērtējuma anketas), izvērtējot spēju veikt aktivitāti, tiek izvērtēta 

gan tās kvantitāte, gan kvalitāte (t.sk., nepieciešamā palīdzība un/vai 

palīglīdzekļi).  
 

15 punkti 

 Veic fiziskā funkcionālā stāvokļa novērtējumu pacientiem, izmantojot dažādus 

testus, kas tiek veikti, ņemot vērā pacienta sūdzības un funkcionālo stāvokli.  

 Izmeklēšanas metodes tiek pielietotas mērķtiecīgi, atbilstoši konkrētā pacienta 

un aktuālās klīniskās situācijas nosacījumiem.  

 Veic pacienta vispārējā veselības stāvokļa un sociālās situācijas izvērtējumu, 

ietverot gan slimības vēstures datu analīzi, gan citu ārstēšanās un 

rehabilitācijas procesā iesaistīto ārstniecības personu izmeklējumu rezultātu un 

slēdzienu analīzi, gan aktuālās situācijas izvērtējumu un analīzi.  

 Izvērtē pacienta spēju veikt dažādas ikdienas fiziskās aktivitātes, izmantojot 

gan objektīvus novērtējumus (novērojot pacientu aktivitātes laikā), gan 

subjektīvus pacienta vērtējumus (intervijas laikā noskaidrojot pacienta 

vērtējumu par spējām un ierobežojumu vai izmantojot dažādas klīniski 

aprobētas pašvērtējuma anketas), izvērtējot spēju veikt aktivitāti, tiek izvērtēta 

gan tās kvantitāte, gan kvalitāte (t.sk., nepieciešamā palīdzība un/vai 

palīglīdzekļi).  
 Balstoties uz izmeklēšanas rezultātā iegūtajiem datiem un to analīzi, tiek 

izvirzīts un formulēts fizioterapeita slēdziens. Pamatojoties uz slēdzienu, kā 

arī ņemot vērā pacienta vēlmes un citus ietekmējošos faktorus (piem., 

sociālekonomiskos), tiek izvirzīti fizioterapijas mērķi un balstoties uz tiem 

plānots ārstēšanas process.  

 Integrē fizioterapijas mērķus pacienta kopējā ārstēšanas un rehabilitācijas 

plānā.  

 Fizioterapeita slēdziens un fizioterapijas mērķi tiek izvirzīti un formulēti 

katram pacientam, neatkarīgi no pacienta klīniskās diagnozes vai funkcionālā 

stāvokļa. 

 Kreatīvi pielieto inovatīvus risinājumus pacientu ārstniecībā fizioterapijā. 

 

Punktu nav, ja atbildes neatbilst nevienam kritērijam, lai iegūtu 5, 4, 3, 2 vai 1  

punktu.  

 


