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LSPA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS FIZIOTERAPEITS 

AR SPECIALIZĀCIJU SPORTA JOMĀ 

integrētā 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 

integrētā pārbaudījuma vispārējie nosacījumi 
 

1. Pārbaudījums notiek rakstiski. 

2. Integrētā pārbaudījuma tematiku pretendents saņem ne vēlāk kā četras nedēļas 

pirms pārbaudījuma.  

3. Pārbaudījuma laiks ir trīs astronomiskās stundas. 

4. Pārbaudījuma laikā auditorijā nedrīkst ienest un lietot informāciju tehnoloģijas 

un sakaru līdzekļus, kā arī citus neatļautus paņēmienus. 

5.  Pārbaudījuma norises laikā students nedrīkst atstāt telpas (izņēmuma gadījumi 

rakstiski jāsaskaņo ar valsts pārbaudījuma komisijas pārstāvi 3 dienas pirms 

pārbaudījuma sākuma). 

6. Pārbaudījuma laikā paskaidrojumus un tulkojumus docētāji nesniedz. 

7. Ja pārkāpti valsts pārbaudījuma vispārējie nosacījumi, saskaņā ar valsts 

pārbaudījuma nolikumu, valsts pārbaudījumu students var atkārtot pēc gada. 

8. Uz pārbaudījumu jāierodas ar rakstāmpiederumiem un personu apliecinošu 

dokumentu. 

9. Pārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti 48 stundu laikā pēc pēdējās pārbaudījuma 

dienas. 

10. Ja studējošais nepiekrīt integrētā pārbaudījuma vērtējumam, viņam ir tiesības 

vienas darba dienas laikā no rezultātu paziņošanas brīža rektoram iesniegt 

apelāciju. LSPA rektors ar rīkojumu izveido Apelācijas komisiju, kura septiņu 

darba dienu laikā izskata integrētā pārbaudījuma darbu un dod savu vērtējumu. 

11. Valsts pārbaudījuma saturā kvalifikācijā „Fizioterapeits ar specializāciju 

sporta jomā” iekļautas trīs daļas, katrā daļā viens jautājums. 

 

 

 

 

 

  

 

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
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PĀRBAUDĪJUMA TĒMAS 

PROFESIONĀLAJĀ KVALIFIKĀCIJĀ FIZIOTERAPEITS 

AR SPECIALIZĀCIJU SPORTA JOMĀ 
 

1.DAĻA 
 PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS „FIZIOERAPEITS AR 

SPECIALIZĀCIJU SPORTA JOMĀ” PRAKTISKĀS 

DARBĪBAS  TEORĒTISKIE ASPEKTI 

 

 

1. Cilvēka balsta kustību sistēmas biomehānika un kinezioloģija. 

2. Fiziskā funkcionālā stāvokļa izmeklēšana fizioterapijā (medicīniskās 

tehnoloģijas pielietošanas nosacījumi, metodes, pozu statiskās un dinamiskās 

analīzes testi). 

3. Medicīnas praksē biežāk sastopamajiem cilvēka kustību balsta sistēmas 

traumatiskie bojājumi, to klīniskās ainas, diagnostika un ārstēšanas principi, 

potenciālās rehabilitācijas iespējas. Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumas 

gadījumā, kustību un balsta aparāta traumu un saslimšanu diagnostika un 

ārstēšanas metodes.  

4. Kustību un balsta aparāta traumu un to seku fiziskā rehabilitācija, 

rehabilitācijas darbības uzdevumi pacientiem ar kustību un balsta aparāta 

traumām. Fizioterapijas iespējas centrālās un perifērās nervu sistēmas 

saslimšanu gadījumos, izmeklēšanas un terapijas iespējas, fizioterapeita 

darbības principi pie elpošanas ceļu saslimšanām, traumatoloģijā, ortopēdijā, 

iekšķīgajās slimībās, ar sievieti pēcdzemdību periodā. Fizioterapeita darba 

organizācija sporta praksē dažādās sporta disciplīnās, sportistu treniņa un 

sacensību periodos, sportistu traumu un saslimšanu ārstēšanā un profilaksē,  

5. Geriatrijas pacientu aprūpes un saskarsmes īpatnības, atbilstošu vingrojumu 

izvēle.  

6. Fiziskā rehabilitācija pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem.  

2. DAĻA 

 PĒTNIECĪBAS ASPEKTI VESELĪBAS APRŪPĒ PROFESINĀLAJĀ 

KVALIFIKĀCIJĀ „FIZIOERAPEITS AR SPECIALIZĀCIJU SPORTA 

JOMĀ” 

 

1. Pētīšanas metožu vispārējais raksturojums veselības aprūpē profesionālajā 

kvalifikācijā Fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā.  

2. Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metožu pielietošanas pētnieciskie 

aspekti fizioterapijā. Kvalitatīvā un kvantitatīvā pieeja pētījumiem fizioterapijā, 

pētījuma veidi. Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma principi, koncepcija un 

plānošana, pētījuma metodes, to kombinācija, kvalitatīvo un kvantitatīvo datu 

ieguves, apstrādes un interpretācijas metodes fizioterapijā. Kvalitatīvā un 

kvantitatīvā pētījuma ticamība un ētiskie aspekti fizioterapijā. 

 3. Zinātniska iespieddarba struktūra uzdevumi, metodes un organizēšana veselības 

aprūpē profesionālajā kvalifikācijā Fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā. 

4. Zinātnisko un praktisko aprēķinu programmēšana veselības aprūpē 

profesionālajā kvalifikācijā Fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā. 

5. Iegūto rezultātu matemātiskā apstrāde un analīze veselības aprūpē profesionālajā 

kvalifikācijā Fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā  
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6. Bakalaura pētījuma zinātniskās kategorijas, to noteikšana un interpretācija 

konkrēta pētījuma ietvaros. 

 

 

3.  DAĻA 
 

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS „FIZIOERAPEITS AR 

SPECIALIZĀCIJU SPORTA JOMĀ”  TEORĒTISKIE, PSIHOLOĢISKIE,  

PEDAGOĢISKIE UN TIESISKIE ASPEKTI VESELĪBAS APRŪPĒ.   

 

1. Veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu organizācijas 

principi. Fizioterapijas profesijas vieta un loma veselības aprūpē un 

rehabilitācijā. Fizioterapeita prakse, dokumentācija, plānošana, tiesības, 

pienākumi, atbildība .  

2. Ārstniecības plāna struktūra, uzbūve un saturs, terapijas plāna izveide atbilstoši 

pacienta indikācijām. Pacienta fizioterapeitiskās izmeklēšanas pamatprincipi un 

iegūto rezultātu vērtēšana. Pacienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana un 

novērtēšana.  

3. Medicīnas ētikas normas, kas nepieciešamas fizioterapijas speciālistiem 

ikdienas profesionālajā darbībā attiecībās ar kolēģiem, pacientiem, pacientu 

tuviniekiem un radiniekiem aktuālās sociālās problēmās, kas saistīts ar cilvēku 

garīgo un fizisko veselību. Ētisko vērtību nozīme fizioterapeita profesijā, 

fizioterapeita ētiskā kompetence. Profesionālās morāles struktūra (principi, 

normas, ideāli, vērtības).  

4. Fizioterapeita un pacientu tiesības un pienākumi. 

 

INTEGRĒTĀ PĀRBAUDĪJUMA VĒRTĒŠANA 

PROFESIONĀLAJĀ KVALIFIKĀCIJĀ FIZIOERAPEITS 

AR SPECIALIZĀCIJU SPORTA JOMĀ”: 
 

1. Studējošā atbildes integrētā pārbaudījumā vērtē 10 ballu sistēmā. 

2. Vērtēšana notiek bez studējošā klātbūtnes. 

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

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

aizstāvēt bakalaura darbu. 

5. Ja studējošais nepiekrīt integrētā pārbaudījuma vērtējumam, viņam ir tiesības 

vienas darba dienas laikā no rezultātu paziņošanas brīža rektoram iesniegt 

apelāciju. LSPA rektors ar rīkojumu izveido Apelācijas komisiju, kura divu nedēļu 

laikā izskata integrētā pārbaudījuma darbu un dod savu vērtējumu. 

6. Integrētā pārbaudījuma atkārtota kārtošana ir maksas pakalpojums saskaņā ar  

LSPA Senāta lēmumu.  
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Katra pārbaudījuma daļa tiek vērtēta ar punktiem: 

 
 PUNKTU SKAITS 

1.DAĻA  

1.jautājums 1-5 

2.DAĻA  

1.jautājums 1-5 

3.DAĻA  

1.jautājums 1-5 

KOPĀ maksimālais punktu skaits 15 

 

 

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 punkts  

Skaidroti jautājumā iekļautie galvenie termini (katrā pārbaudījuma atbildes lapā ir 

norādījums par nepieciešamību sniegt atbildēs terminu skaidrojumu).  

2 punkti  

Skaidroti jautājumā iekļautie galvenie termini (katrā pārbaudījuma atbildes lapā ir 

norādījums par nepieciešamību sniegt atbildēs terminu skaidrojumu). Atbildes pēc 

satura daļēji atklāj jautājumu būtību, viedoklis pretrunīgs, domas atkārtojas.  

3 punkti  

Skaidroti jautājumā iekļautie galvenie termini (katrā pārbaudījuma atbildes lapā ir 

norādījums par nepieciešamību sniegt atbildēs terminu skaidrojumu). Atbildes pēc 

satura daļēji atklāj jautājumu būtību. Piemēri daļēji atbilst jautājumu būtības 

raksturojumam.  

4 punkti  

Skaidroti jautājumā iekļautie galvenie termini (katrā pārbaudījuma atbildes lapā ir 

norādījums par nepieciešamību sniegt atbildēs terminu skaidrojumu). Atbildes pēc 

satura atbilst jautājumu būtībai. Piemēri pārsvarā atbilst jautājumu būtības 

raksturojumam.  

5 punkti  

Skaidroti jautājumā iekļautie galvenie termini (katrā pārbaudījuma atbildes lapā ir 

norādījums par nepieciešamību sniegt atbildēs terminu skaidrojumu). Atbildes pēc 

satura pilnībā raksturo jautājumu būtību, ir minēti raksturīgi daudzveidīgi piemēri no 

fizioterapeita prakses. Pamatots spriedums, nosaucot pētījumu vai teoriju autorus, kuri 

veikuši konkrēto problēmu izpēti.  

  

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

punktu.  

 

 


