
Izglītības iestāde  Smiltenes tehnikums 
Programmas veids  Profesionālā vidējā izglītība 

Programmas kopa  Veterinārmedicīna  

Iegūstamā kvalifikācija Veterinārārsta asistents  

3.profesionālās kvalifikācijas līmenis 

Iepriekšējā izglītība  Pamatizglītība 

Īstenošanas ilgums  4 gadi 
Ieguves forma  Klātiene 

 

Profesionālās izglītības programmas apraksts 
 

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 
Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības apguvi, sagatavot 

veterinārārsta asistentu, kurš ieguvis nepieciešamās profesionālās kompetences, lai praktizējoša 

veterinārārsta vadībā sniegtu pirmo palīdzību dzīvniekiem, organizētu slimu dzīvnieku kopšanu, 

veiktu slimību profilakses pasākumus klīnikās, laboratorijās, tirgos, zooveikalos, veterināro zāļu 

lieltirgotavās, veterinārajās aptiekās, dzīvnieku novietnēs, patversmēs, viesnīcās un citās 

veterinārmedicīnas pakalpojumu sniegšanas vietās, kā arī valsts pilnvarota veterinārārsta vadībā, 

veiktu veterināro ekspertīzi kautuvēs. Veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi un fiziski 

attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību, sekmēt izglītojamā konkurētspēju mainīgajos 

sociālekonomiskajos apstākļos. 

Sekmēt izglītojamā pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem un valsti, veicināt viņa 

pašcieņu un spēju uzņemties Latvijas pilsoņa pienākumus. 

Radīt izglītojamajos motivāciju profesionālajai attīstībai un tālākizglītībai. 

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie 
uzdevumi: 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 

1. Organizēt darba vietu veterinārārsta vadībā. 

2. Ievērot normatīvo aktu prasības, kas reglamentē dzīvnieku veselības, labturības un pārtikas 

drošuma jomu, ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus un 

vides aizsardzības prasības. 

3. Novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un salīdzināt tā veselības stāvokli ar fizioloģiskajām 

normām, noteikt dzīvnieku slimību pazīmes, atšķirt dzīvnieku slimību veidus.  

4. Sagatavot dzīvnieku klīniskai izmeklēšanai. 

5. Noņemt dzīvnieka asins, piena, urīna, fekāliju, spermas, ādas, apmatojuma, apspalvojuma, 

gļotu un citu ķermeņa šķidrumu, dzīvnieku barības, ūdens, augsnes, dažādu virsmu 

noskalojumus, pārtikas produktu un patoloģiskā materiāla paraugus, sagatavot tos 

laboratoriskiem izmeklējumiem un patstāvīgi veikt vienkāršus testus. 

6. Sagatavot zāļu uzskaites un veterinārā darba dokumentus, kā arī organizēt to apriti. 

7. Asistēt veterinārārstam slimo dzīvnieku izmeklēšanā, ārstēšanā un aprūpē. 

8. Sniegt pirmo palīdzību dzīvniekiem. 

9. Noteikt dzīvnieku grūsnības ārējās pazīmes visā grūsnības periodā un veikt grūsnības 

pārbaudes. 

10. Sagatavot operāciju zāli un aprīkojumu operācijai, sagatavot dzīvnieku operācijai, asistēt 

operācijas laikā. 

11. Pārbaudīt dzīvnieku atbilstību pavaddokumentiem (piemēram, dzīvnieka pase, vakcinācijas 

apliecība, dzīvnieka pārvietošanas deklarācija, sertifikāts, izziņa) un veikt dzīvnieku 

pirmskaušanas apskati. 

12. Orientēties dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam. 

13. Sagatavot dzīvnieka kautķermeni, kā arī dzīvnieku izcelsmes produktus veterinārajai 

ekspertīzei. 

14. Veikt dzīvnieku pēckaušanas veterināro ekspertīzi. 

15. Analizēt dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu kvalitātes un nekaitīguma rādītājus. 

16. Sadarboties, sazināties un strādāt komandā ar atbildības sajūtu. 

17. Pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes. 

 



Profesionālās izglītības programmas apguvei nepieciešamās mācību metodes: 
 lekcija; 

 grupu darbs; 

 individuālais darbs; 

 praktiskais darbs; 

 mācību ekskursijas u.c. 

 

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana: 
Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju 

galīgo vērtējumu – atzīmi ne zemāku par „gandrīz viduvēji - 4” vai ,,ieskaitīts” visos mācību 

priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, ir nokārtojuši profesionālās vidējas 

izglītības valsts noslēguma pārbaudījumus - četrus centralizētos eksāmenus vispārizglītojošos 

mācību priekšmetos un nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ar vērtējumu – atzīmi, ne 

zemāku par „viduvēji - 5”, saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību. 

 
 

Tālākās izglītības iespējas: 
  Absolventi var: 

 turpināt izglītību augstākās pakāpes izglītības programmās ; 

 izglītoties dažāda veida profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 

programmās; 

 pašizglītoties. 

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI  
NEPIECIEŠAMĀS PEDAGOGU KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS 

 

Nr. p.k. Mācību priekšmeta nosaukums 
Prasības pedagoga profesionālai un 

pedagoģiskai izglītībai 

Vispārizglītojošie priekšmeti 

1. Latviešu valoda  

Profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

dokumentiem 

2. Pirmā svešvaloda (angļu) 

3. Otrā svešvaloda (krievu) 

4. Literatūra 

5. Matemātika  

6. Informātika 

7. Bioloģija 

8. Ķīmija 

9. Ekonomika 

10. Latvijas un pasaules vēsture 

11. Politika un tiesības 

12. Sports 

Profesionālie  priekšmeti 

13. Agronomijas pamati  

 

 

 

 

 

 

 

Augstākā izglītība nozarē un pedagoģiskā 

izglītība atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem dokumentiem 

 

14. Lopkopības pamati 

15. Vides zinības 

16. Dzīvnieku anatomija un fizioloģija 

17. Patoloģiskā anatomija 

18. Farmakoloģija 

19. Epizootoloģija 

20. Dzemdniecība 

21. Parazitoloģija 

22. Veterināri sanitārā ekspertīze 

23. Ķirurģijas pamati 

24. Veterinārā darba organizācija 



25. Iekšķīgās nelipīgās slimības  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augstākā izglītība nozarē un pedagoģiskā 

izglītība atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem dokumentiem 

 

26. Darba aizsardzība 

27. Uzņēmējdarbības pamati 

28. Satiksmes noteikumi un kustības 

drošība 

 Praktiskās mācības 

29. Agronomijas pamati 

30. Lopkopības pamati 

31. Dzīvnieku anatomija un fizioloģija 

32. Patoloģiskā anatomija 

33. Farmakoloģija 

34. Epizootoloģija 

35. Dzemdniecība 

37. Parazitoloģija 

38. Veterināri sanitārā ekspertīze 

39. Ķirurģijas pamati 

40. Iekšķīgās nelipīgās slimības 

41. Biznesa plānošana 

 

 

Profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie materiālie 

līdzekļi 
 

Nr.p.k. Materiālo līdzekļu nosaukums 

(pa veidiem) 

Daudzums 

1. Telpu aprīkojums 

1.1. Datori ar licenzētām  programmām un 

Interneta pieslēgumu un projektoru. 

30 + 1 

1.2. Bibliotēka ar mācību literatūru.  1 

1.3. Lasītava ar datoriem un Interneta 

pieslēgumu. 

1 

1.4. Birojs skolotājiem:  

Telefons - fakss, datori, printeri- 

melnbaltais, krāsainais, skeneris, kopētājs, 

projektors. 

1 

1.5. Sporta komplekss ar sporta inventāru. 1 

2. Tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un darba instrumenti 

2.1. Izmeklējamais galds ar vakuummatračiem 1 

2.2. Anatomiskie modeļi 15 gb 

2.3. Bioloģiskie moduļi 15 gb 

2.4. Iekārtas fekāliju izmeklēšanai 1 komplekts 

2.5. Parazitāro preparātu paraugi 10 komplekti 

2.6. Insekticīdo preparātu paraugi 10 komplekti 

2.7. Mastīta tests 1 komplekts 

2.8. Mikroskopi 28 gb 

2.9. Asinsspiediena mērītāji 15 gb 

2.10. Patanatomisko instrumentu komplekts 1 gb 

2.11. Dzemdību palīdzības komplekts  2 gb 

2.12. Destilācijas aparāts 1 gb 

2.13. Urīna izmeklējumu aparāts 1 gb 

2.14. Asins paraugu izmeklēšanas aparāts 1 komplekts 

2.15. Termostats 1 gb 

2.16. Pirmās palīdzības aptiekas 6 gb 

2.17. Fonendoskopi 32 gb 



2.18. Digitālie termometri 32 gb 

2.19. Sterilizācijas aparāts 1 gb 

2.20. Tuberkulinizācijas aparāts 1 gb 

2.21. Ultrasonogrāfs 1 gb 

2.22. Rentgena aparāts  1 gb 

2.23. Inhalācijas anestēzijas aparāts 1 gb 

2.24. Operāciju galds 1 gb 

2.25. Ķirurģiskie galdi 6 gb 

2.26. Operāciju lampas 3 gb 

2.27. Operētāja krēsls 1 gb 

2.28. Ķirurģiskie instrumenti 2 komplekti 

2.29. Ārsta soma 2 gb 

2.30. Pārvietojamie būri 5 gb 

2.31. Ledusskapis 1 gb 

2.32. Seifs 1 gb 

2.33. Matu dzenamais aparāts 1 gb 

2.34. Svari 5 gb 

2.35. Laboratorijas skapji 6 gb 

2.36. Elektriskā plīts 1 gb 

2.37. Speciālais apģērbs Atbilstoši priekšmetu 

programmām  

2.38. Sīkais inventārs laboratorijām – katetri, 

adatas utt. 

Atbilstoši priekšmetu 

programmām 

2.39. Infūzijas statīvs 3 gb 

3. Materiāli, palīgmateriāli un tml. 

3.1. Disketes materiālu kopēšanai 
Atbilstoši priekšmetu 

programmām 

3.2. Kodoskopa materiāli 
Atbilstoši priekšmetu 

programmām 

3.3. 
CD, DVD – mācību filmas, firmu reklāmas 

materiāli 

Atbilstoši priekšmetu 

programmām 

3.4. Mācību videofilmas 
Atbilstoši priekšmetu 

programmām 

3.5. Kancelejas preces 
Atbilstoši priekšmetu 

programmām 

3.6. Mācību literatūra 
Atbilstoši priekšmetu 

programmām 

 


