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KURSA KODS VidZPA31

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Kurortoloģija
Kursa nosaukums angliski Health-resort management
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Ekotehnoloģija

Statuss (A, B, C daļa) B2
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Tatjana Eglīte DIF Sertificēts ārsts
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

10

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

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

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība (A), Veselības 
psiholoģija (B)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne / vides pārvaldība
Kursa mērķi Attīstīt izpratni par kūrorta resursiem, to izmantošanu 

cilvēka organisma atveseļošanā un slimību profilaksē
Kursa uzdevumi 1. Apzināt un izprast kūrorta faktoru iedarbības mehānismus 

uz cilvēka organismu. 
2. Apgūt tradicionālo un netradicionālo kūrorta faktoru 
pielietošanu praksē un kūrortu resursu pārvaldības principus.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: kurortoloģijas faktoru pielietošanas zinātniskais 

pamatojums,  pētniecības  un  apsaimniekošanas 
metodoloģiskie principi
Prasmes:  kūrortu  faktoru  metodoloģisko  principu 
pielietojums populācijas atveseļošanā
Kompetences:  kurortoloģijas  domāšanas  apguve  un 
pielietojums dažādās profesionālās darbības jomās

angliski Knowledge:  Health–resort  management  –  main 
recognitions, and research & management methodology.
Skills: utilization of health-resort management methodology 
for sanitation of population.
Competences: health-resort management thinking acquiring 
and  utilization  for  sustainability  related  Professional 
activities

otrā svešvalodā –
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(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss piedāvā apzināt kūrortu faktorus jebkurā teritorijā, 

novērtēt to atveseļošanas efektu uz populāciju, praktiski 
izmantot populācijas dzīves kvalitātes uzlabošanā 

angliski Course reveals health-resort factors cognition in every 
territory, estimate the sanitation effect on population, use 
health-resort factors in practice to rise the quality of life 

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

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)

1.tēma. Ievads: kurortoloģijas jēdziens
Kurortoloģija kā zinātnes nozare. Kurortoloģijas attīstības 
vēsture. Veselību veicinošie un kaitīgie vides faktori 
(somatiskā un psiholoģiskā ietekme). Ārstēšanas principi 
un likumi. Kūrorta ārstēšanas organizācijas principi un 
marketings. Latvijas un pasaules kūrortu raksturojums, to 
vēsture un attīstības perspektīvas.

4 Lekcijas -2

2.tēma
Kūrorta faktoru raksturojums. Dabas (nepreformētie: 
gaiss, ūdens, dūņas, māls utt.) un preformētie (elektriskā 
strāva, elektromagnētiskie lauki, skaņa, gaisma, 
mehāniskā vibrācija utt.)  kūrorta faktori, to iedarbības 
mehānismi uz cilvēka organismu. Aparatūra, mehānismi 
un palīgierīces kūrorta faktoru izmantošanas procesā. 
Jaunie un netradicionālie kūrorta faktori.  

16 Lekcijas – 5
Seminārs - 3

3.tēma.
Kūrorta faktoru izmantošanas iespējas un kombinācijas 
populācijas atveseļošanas programmās. Ievads 
hronobioloģijā un hronomedicīnā. 

6 Lekcijas – 2
Seminārs - 1

4.tēma
Izvēlētas teritorijas kūrorta faktoru izvērtēšanas kritēriji, 
to attīstības iespējamība, sanatorijas un SPA attīstības 
lietderība; kūrorta resursu pārvaldība. 

6 Lekcija – 1
Seminārs - 2

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
I daļa 

1. Kūrorta faktoru 
analīze

Izvēlēta kūrorta faktora 
raksturojums, iedarbības 

mehānismi uz cilvēka 
organismu, pielietošanas 

iespējas populācijas dzīves 
kvalitātes uzlabošanā 

24 Referāts, kas tiek 
prezentēts (ppt) 

seminārā

II daļa
2. Kūrorta teritorijas Patstāvīgais darbs izvēlētas 24 Iesniegts 



S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 3 no 3

izpēte teritorijas kūrorta faktoru 
raksturojums, to attīstības 
iespējamība, sanatorijas 

attīstības lietderība  

rakstisks 
patstāvīgais darba

Prasības KRP iegūšanai 1.Obligāts lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros.
2.referāta prezentācija un savlaicīgi iesniegts rakstiskais 
patstāvīgais darbs (vērtēti kā starp-pārbaudījumi, 
parciālais ieguldījums / svars kopējā atzīmē attiecīgi 
25% un 25%).
3.Eksāmens (rakstiskais) – 50% svars kopējā atzīmē

Mācību pamatliteratūra 1.Zeidlers I. Vispārīgā fizikālā medicīna un 
kurortoloģija. R.,1999.
2.Gūtenbrunners Kr., Glēzeners Ž.-Ž. Rehabilitācija, 
fizikālā medicīna un dabas dziedniecība. R.,2008.
3.Terentjeva L., Frīdenberga L. Dabiskā 
siltumdziedniecība. R.,1986.

Mācību papildliteratūra 1.Cameron M.H. Physical aģents in rehabilitation. 
Saunders, 2009.
2.Bracciano A.G. Physical agent modalities. SLACK, 
2008.
3.Боголюбов В.М. Физиотерапия и курортология. 
Том 1-3. Москва,2012.
4.Александров В.В., Алгазин А.И. Основы 
восстановительной медицины и физиотерапии. 
Москва, 2010.
5.Физиотерапия. Национальное руководство. 
Москва, 2009.
6.Разумов А.Н., Оранский И.Е. Природные лечебные 
факторы и биологические ритмы в 
востановительной хрономедицине. Москва, 2004.
7.Ветитнев А.М. Маркетинг санаторно-курортных 
услуг.Москва,2001.
8. Пономаренко Г.Н. Курорты: Энциклопедический 
словарь. СПб, 2008.

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. International Journal of Rehabilitation Research
2. Журнал курортологии и физиотерапии.

Kursa izstrādātājs:
Tatjana Eglīte

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta 

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums


