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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Veselības aizsardzības sistēma.Veselības apdrošināšana
*Kursa nosaukums angliski Health service system. Health insurance
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Bakalaura studiju programma „Sociālais darbinieks”

*Statuss (A, B, C daļa) B daļa
*Kredītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas

1KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Dace Erkena
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

40 stundas

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4 lekcijas

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8 stundas = 2 nodarbības

Laboratorijas darbu skaits -
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi Veidot izpratni par veselības aizsardzības sistēmu, tās 

tiesisko pamatu un veselības apdrošināšanas 
pamatprincipiem.

*Kursa uzdevumi 1. Apgūt zināšanas par veselības aizsardzības sistēmu.
2. Apgūt zināšanas par veselības aizsardzības sistēmu 

reglamentējošo normatīvo aktu bāzi.
3. Apgūt zināšanas par veselības apdrošināšanu, tās 

veidiem. 
4. Izprast sadarbības formas veselības un sociālajā 

aprūpē.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

1. Prasme izmantot zināšanas par veselības aprūpes  
     pakalpojumiem kā resursu sociālajā darbā.
2. Prasme veidot sadarbību veselības un sociālajā 
     aprūpē.

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Slimokases kā apdrošināšanas 
medicīnas sastāvdaļa. Obligātā un 
brīvprātīgā veselības apdrošināšana. 
Veselības aizsardzības sistēma un 
modeļi. Likumu un normatīvo aktu 
bāze. Pacienta pienākumi un tiesības. 

Sikness insurance institution as a component of insurance 
medicine. Obligatory and voluntary health insurance. Health
service system and its models. Base of rules and normative 
acts. Patient’s rights and responsibilities. Possibilities of 
cooperation in health  care and social work practice. Health  
care system in Latvia  in association with the World Health 
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Sadarbības iespējas veselības aprūpē 
un sociālā darba praksē. Latvijas 
veselības aizsardzības sistēma saistībā 
ar Pasaules Veselības Aizsardzības 
Organizācijas dokumentiem.

Organization’s documents.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

Veselības apdrošināšanas vēsturiskā attīstība 1 Lekcija
Veselības apdrošināšanas organizācija 1 Lekcija

Veselības aizsardzības sistēma 2 Lekcija

Normatīvo aktu bāze veselības aizsardzības jomā 4 Lekcija
Veselības brīvprātīgā apdrošināšana 1 Lekcija

Veselības aprūpes modeļi 4 Praktiskā nodarbība
Sadarbības veidi un formas veselības aprūpē un sociālā

darba praksē
4 Praktiskā nodarbība

Pasaules Veselības Aizsardzības Organizācija 1 Lekcija
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās

Izstrādāts veselības aprūpes modelis un izvērtējums 24 stundas
*Prasības KRP iegūšanai 1.Līdzdalība grupu darbā;

2. Izstrādāts un prezentēts veselības aprūpes modelis, 
3. Pozitīvi novērtēta teorētiskā ieskaite

*Mācību pamatliteratūra 1. Dz. Mozgis. Ceļvedis veselības aprūpes vadībā.   
      Nacionālais apgāds, 2008., 358 lpp.
2. P.Apinis. Latvijas ārsti un pacienti globalizācijas 

laikmetā. Nacionālais apgāds, 2007., 123 lpp.
3. E.Traganes un kolektīvs. Latvija. Pārskats par 

veselības aprūpes sistēmu. LR, Veselības ministrija, 
MPJC, 2008.

Mācību papildliteratūra 1. M.Baltiņš. Lietišķā epidemioloģija. Zinātne, 2003.
2. A.Vīksna. Slimokases Latvijā. R., 1998.
3. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. R., 2001.
4. V.Kaļķis, Ž.Roja. Darba vides riska faktori un 

strādājošo veselības aizsardzība. R., Elpa., 2001.
5. Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T.Basic 

epidemiology. – Geneva, World Health 
Organization, 1993.

6. Veselības aprūpes sistēmas starptautiskajā 
salīdzinājumā, R.:1996.

Periodika, interneta resursi un citi avoti 4. www.lm.gov.lv.  Normatīvo aktu sistēma veselības
aizsardzības jomā.
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