Profesionālās izglītības programmas apraksts
Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā 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. Izglītības procesa
rezultātā 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 pilnveidei 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 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.

