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Rīga, NMPD Kompetenču attīstības centrs 

Rīgā, 2022. gada 2. novembrī

Antra Laumane, Kompetenču attīstības centra vadītāja

Astra Bukulīte, Medicīniskās kvalifikācijas sistēmas vadītāja
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NMPD 
MISIJA

Glābt un saglabāt 

cilvēku dzīvības
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atbildība

profesionalitāte

sadarbība

cieņa

drošība

NMPD
VĒRTĪBAS
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Daudzveidība

Dinamika Komanda
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Studentam ir iespēja plānot savas 
maiņas un savienot darbu ar studijām

nāc voluntēt (dodies līdzi 
izsaukumos, vērojot palīdzības 
sniegšanas procesu)

kļūsti par medicīnas asistentu 
un strādā NMPD pieredzējušu
kolēģu vadībā

NO 1. KURSA

PĒC 3. SEMESTRA

DARBS NMPD

PIEVIENOJIES NMPD
JAU STUDIJU LAIKĀ

Piesakies! Raksti un sūti savu CV uz nmpd@nmpd.gov.lv vai

konkursam@nmpd.gov.lv un apraksti, kā vēlies iesaistīties NMPD darbā. 

mailto:nmpd@nmpd.gov.lv
mailto:konkursam@nmpd.gov.lv
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Antra Laumane, Kompetenču attīstības centra vadītāja
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KOMPETENČU 
ATTĪSTĪBAS 
CENTRS

- praktiskie treniņi

- simulācijas

- videolekcijas

- e-mācību vide
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Astra Bukulīte, Medicīniskās kvalifikācijas sistēmas vadītāja
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PRAKSES VIETAS

Rīga

Kurzeme

Latgale

Vidzeme 

Zemgale

BAC: Centrs; Imanta; Krasts; Purvciems

BAC: Kuldīga; Liepāja; Ventspils

BAC: Jelgava; Jēkabpils

BAC: Cēsis; Gulbene; Valmiera

BAC: Daugavpils; Rēzekne
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PIRMS PRAKSES

1. Veselības pārbaude pie ģimenes ārsta* (veidlapa 027/u).

2. Vakcinācija pret:

• difteriju;

• B hepatītu (laboratoriski pārbaudīta B hepatīta izraisītāju klātbūtne);

• ērču encefalītu**.

3. Covid-19 sertifikāts verifikācijai, ja uz prakses brīdi būs tāda prasība.

*
Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 447. “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, 

un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”)

**
Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.330. “Vakcinācijas noteikumi”
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3

1

Prakses 
dokumentācija

Prakses 
vietu sadale 

- Parakstīts apliecinājums

- Vidējais izsaukumu skaits
(5-8 / 24h)

- Tiešais prakses vadītājs

- Prakses dokumentācijas 
aizpildīšana

2

PRAKSES NORISE

KOLEDŽA BAC

4

Prakses
apliecinājuma 
dokumenti  

Prakses
apliecinājuma 
dokumenti  

KAC
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PRASĪBAS PERSONĀLA ĀRĒJAM 
IZSKATAM

- Nagi īsi apgriezti, tīri;

- Nagu garums

nepārsniedz pirkstu galus.

- Sejas āda kopta un 

gludi skūta;

- Matu garums, 

sakārtojums netraucē

darbam;

- Mati nesaskaras

ar pacientu vai aprīkojumu.

- Bārda, kas ir lielāka par 

respiratora korpusu un

traucē hermetizācijai.

- Gari nagi;

- Nagi no māksligiem

materiāliem (akrils, gēls);

- Rotaslietas, kas bojā

cimdus un sekmē slimību

ierosinātājus tajos.

Rokas, nagi Mati, seja

- Mati saskaras ar

pacientu vai aprīkojumu;

- Gari auskari.
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PĒTNIECĪBA NMPD

Antra Laumane, Kompetenču attīstības centra vadītāja
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KOLEDŽU PĒTNIEKU AKTIVITĀTE 2021./2022.

Avots: NMPD, 2022
Kopā: 125 pieteikumi
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Avots: NMPD, 2022
Kopā: 33 pieteikumi

KOLEDŽU PĒTNIEKU AKTIVITĀTE 2021./2022.
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REKOMENDĒTIE
PĒTNIECĪBAS VIRZIENI

I. NMP nodrošināšana pirmsslimnīcas etapā:
• IS Emy datu analīze

• Latvijas un starptautiskā prakse

II. NMPD darbība:
• Darbības rādītāju analīze

• Darba organizācija

• NMPD darba vide, kultūra

III. Katastrofu medicīna
• Sistēmas analīze, indikatori
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PROCESS 
UN AVOTI

Kā notiek pētniecība NMPD

PĒTNIECĪBA NMPD   >

Komunikācija ar NMPD

1. e-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv

2. NMPD e-adrese:

Spied saiti E-adrese
NMPD mājasapas
kājenē

Autentificējies un 
sūti mums ziņu!

https://www.nmpd.gov.lv/lv

Sākums > Pakalpojumi > Informācija pētījumiem mācību procesa ietvaros >
Kārtība, kādā Dienests sagatavo datus un izsniedz atļaujas aptauju un interviju
veikšanai Dienestā, pētnieciskā darba izstrādei mācību procesa ietvaros

https://www.nmpd.gov.lv/lv/petniecibas-kartiba-NMPD
mailto:nmpd@nmpd.gov.lv
https://www.nmpd.gov.lv/lv
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PĒTĪJUMA IESPĒJAS

NMPD datu izmantošana

Pētnieks var izmantot pirmsslimnīcas NMP etapa datus 

Aptauja vai intervija

Pētnieks var veikt Dienesta darbinieku aptauju vai intervijas
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METODE LAIKS

IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS
KRITĒRIJI

Pētniecības metodes piemērotība

un iespēja izmantot Dienestā.

Iesniedzamo dokumentu korektums:

- iesnieguma forma, 
augstskolas atļaujas kopija; 

- maksimums 3 gramatikas vai
pareizrakstības kļūdas;

- lietišķās sarakstes principu
ievērošana;

- atbilstība pētniecības
pamatprasībām.

Pētījumam paredzētais laiks -

ne mazāk kā 10 dienas

IESNIEGUMS
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NMPD
DATU
IZMANTOŠANA
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Grāmatvedības uzskaites IS

Dokumentu vadības IS

Personālvadības IS

Informācijas sistēma EMY

Sekundārie 
izsaukumi 

Nogādātie ĀI 
ar sekundāru 

diagnozi

Bez-
rezultāta 
izsaukumi

D
e
ž
ū

r
a
s

Pieteiktie izsaukumi

Izpildītie izsaukumi 

Rezultatīvie izsaukumi

Dzīvībai un veselībai 
kritiskie stāvokļi K

o
n

s
u

lt
ā
c
ij

a
-

a
tt

e
ik

u
m

s

izsaukums ≠ pacients

Uzkrāj datus par izsaukumiem
izsaukuma elektroniskājās 
kartēs (IEK)

Izsaukuma elektronisko karšu (IEK) datu apgabali

NMPD DATI
Dienesta informācijas sistēmās tiek uzkrāti un apstrādāti dažādi dati
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Izsaukuma datums un laiks

Nedēļas diena

Nobraukums, km

Savlaicīgas NMP sniegšanas kavēšanas iemesls

Brigādes profils 

PIEEJAMIE
DATU VEIDI
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Izsaukuma iemesls 

Izsaukuma prioritāte (visaugstākā, augsta, zema, NMP nav nepieciešama)

Izsaukuma adrese (novads, pagasts, pilsēta, iela)

Izsaukuma vieta (dzīvoklis, iela, sabiedriska vieta u.c.)

Pacienta vecums (gadi, mēneši, dienas)

Pacienta dzimums

Pacienta valsts (pacienta valsts piederība)

Izsaucējs (sievas, vīrs, brālis, māsa u.c.)
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Diagnozes

(SSK-10 klasifikatora Dg izlase,

ko lieto Dienests) 

Diagnožu veselības stāvokļi 

(Neatliekams vai sekundārs 

stāvoklis, atbilstoši Dienesta 

izveidotām klasifikatoram)

Sarežģījumi

Nelaimes gadījuma veidi 

(darba trauma, sadzīves trauma, ceļu 

satiksmes negadījums, suicīds, u.c.)

Atzīme par alkohola lietošanu

Izsaukuma specifika

(Dziesmu svētki, COVID-19 u.c.)

Izsaukuma rezultāts

(nogādāts ārstniecības iestādē, 

atteikums no nogādāšanas 

ārstniecības iestādē, atstāts uz vietas, 

nāve līdz NP, nāve transportēšanas 

laikā, u.c.)

Pārvešanas galamērķis

(ĀI nosaukums u.c.)
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Skalas 

- ABCD2 skala

- Apgares skala

- FastTest skala

- GKS skala 2022
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Rādītāji ārstēšanas 
procesa novērtēšanai

Izlietoto medikamentu ievades veidi

Medicīnas preces

Izlietotie medikamenti 

Veiktas manipulācijas (pielietotie palīdzības veidi)



Dati par izsaukuma izpildes etapiem

• Zvana saņemšana (laiks, kad ienāk zvans)
• Sarunas beigu laiks = izsaukuma 

pieņemšanas laiks
• Sarunas ilgums
• Brigādei nodots izsaukums 
• Brigāde pieņēmusi izsaukumu

• Nodod pacientu ĀI
• Pieņēma pacientu ĀI 
• Izsaukums pabeigts 
• Brigādes atgriešanās laiks 
• Izsaukumā pavadītais laiks

Izsaukumā pavadītais laiks

Apkalpošanas 
gaidīšanas laiks

Laiks pie pacienta Atgriešanās 
NMP punktā

Pacienta 
transportēšanas laiks

IZSAUKUMA 
PIEŅEMŠANAS 

LAIKS

IZSAUKUMS 
NODOTS BRIGĀDEI

IERAŠANĀS 
PIE PACIENTA

HOSPITALIZĀCIJAS 
UZSĀKŠANAS LAIKS

IERAŠANĀS 
LAIKS 

STACIONĀRĀ

BRIGĀDE 
IZBRAUC

IZSAUKUMS 
PABEIGTS

ATGRIEŠANĀS 
NMP PUNKTĀ

ZVANS

• Brigāde izbrauc uz izsaukumu 
• Brigāde ieradās adresē 
• Brigāde ieradās pie pacienta
• Pacienta apkalpošanas gaidīšanas laiks 
• Brigāde uzsāk pacienta transportēšanu 
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KĀDI DOKUMENTI JĀIESNIEDZ?

2. Pētījuma apraksts 3. Mācību iestādes 
rakstiska atļauja 
pētījuma veikšanai
(ētikas komiteja)

1. Iesniegums

6.punktā “Nepieciešamo 
datu konkrēts formulējums” 
izmanto materiālu
“Informācija iesnieguma 
aizpildīšanai par datu 
pieprasīšanu no IEK”

Lejupielādēt >

Lejupielādēt >

https://www.nmpd.gov.lv/lv/media/1791/download
https://www.nmpd.gov.lv/lv/media/1794/download
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KĀ DOKUMENTI JĀIESNIEDZ?

digitālā formātāpapīra formātā

DOKUMENTI
korekti aizpildīti, atbilstoši parakstīti

Laktas ielā 8, Rīgā, LV-1013 

pa pastu
oriģināli

personīgi nogādā Dienesta 
Lietvedības nodaļā

uz Dienestu
oriģināli

pētnieka un pētnieciskā darba vadītāja
paraksts var būt ieskenēts 

uz e-pastu
elektroniski parakstīti

e-doc formātā uz e-pastu 
nmpd@nmpd.gov.lv

uz e-adresi
ieskenēti

uz Dienesta oficiālo e-adresi

pētnieka un pētnieciskā darba 
vadītāja pašrocīgi parakstīti

pētniekam jāparaksta
elektroniski, bet 

pētnieciskā darba 
vadītāja paraksts var 

būt ieskenēts 

mailto:nmpd@nmpd.gov.lv
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Ja Dienests lūdz precizēt 
informāciju, precizētie
dokumenti jāiesniedz

10 dienu laikā. Pretējā 
gadījumā dati netiks 

sagatavoti;

Pētnieks saņems atteikumu, ja:

- pieprasītie dati nav pieejami Dienestā vai nav paredzēti izsniegšanai;

- informācijas sagatavošana prasa pārmērīgus resursus.

PROCESS NO T LĪDZ D 

Definē tēmu, 
kas nosaka

kādus datus
pētīs;

Pētnieks saņem 
pieprasītos datus uz

e-pastu datu bāzes veidā 
Excel dokumenta formātā 
(izņemot, kad tāds formāts 

nav nepieciešams).

Aizpilda iesniegumu, 
pētījuma aprakstu
un saņem mācību
iestādes atļauju

pētījuma veikšanai;

Parakstītos
dokumentus sūta

vai nogādā
Dienestā;

Dienests izskata
iesniegumus un/vai 
sagatavo datus 30 

dienu laikā no korekti 
aizpildīta iesnieguma 

saņemšanas;

TĒMA DOKUMENTI IESNIEGŠANA ATBILDE KOREKCIJAS DATI
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APTAUJA
VAI
INTERVIJA
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KĀDI DOKUMENTI JĀIESNIEDZ?

3. Mācību iestādes 
rakstiska atļauja 
pētījuma veikšanai
(ētikas komiteja)

1. Iesniegums

Lejupielādēt >

2. Pētījuma apraksts +
aptaujas/intervijas jautājumi, norise

https://www.nmpd.gov.lv/lv/media/1797/download
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KĀ DOKUMENTI JĀIESNIEDZ?

digitālā formātāpapīra formātā

DOKUMENTI
korekti aizpildīti, parakstīti

Laktas ielā 8, Rīgā, LV-1013 

pa pastu
oriģināli

personīgi nogādā Dienesta 
Lietvedības nodaļā

uz Dienestu
oriģināli

pētnieka un pētnieciskā darba vadītāja
paraksts var būt ieskenēts 

uz e-pastu
elektroniski parakstīti

e-doc formātā uz e-pastu 
nmpd@nmpd.gov.lv

uz e-adresi
ieskenēti

uz Dienesta oficiālo e-adresi

pētnieka un pētnieciskā darba 
vadītāja pašrocīgi parakstīti

pētniekam jāparaksta
elektroniski, bet pētnieciskā
darba vadītāja paraksts var 

būt ieskenēts 

mailto:nmpd@nmpd.gov.lv
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Prezentē pētn. 
darba tēmu. 

09.11. vai 24.11.
11:00-13:00

Katrai intervijai
veltītas 30 min

PROCESS NO T LĪDZ A/I 

Definē tēmu, 
kas nosaka

par ko 
aptauju/ 
interviju
vēlas veikt

Pēc atļaujas
saņemšanas, 
veic aptauju
vai interviju.

Aizpilda iesniegumu, 
pētījuma aprakstu; 

saņem mācību
iestādes atļauju
pētījuma veikšanai

Ne vēlāk kā nedēļu 
pirms pētn. tēmas 

prezentēšanas 
dokumentus sūta/ 
iesniedz Dienestā.

Novembrī ne vēlāk kā
02.11. un 16.11.

Pēc iesnieguma 
pieņemšanas

e-pastā saņem 
uzaicinājumu prezentēt 

pētn. darba tēmu

TĒMA DOKUMENTI IESNIEGŠANA UZAICINĀJUMS PREZENTĒŠANA APTAUJA/ 
INTERVIJA

LĒMUMS

Pēc prezentācijas
saņem mutiskus 

komisijas ieteikumus 
un lēmumu par 

atļaujas piešķiršanu 
vai noraidīšanu.

5 darba d. laikā to 
var saņemt e-pastā. 

Pētnieks saņems atteikumu, ja:

- metodes neatbilstība;

- iesnieguma korektums;

- pētījuma pareiods mazāks par 10 dienām.
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KĀ NOTIKS PĒTĪJUMA PREZENTĒŠANA?

Kas jāprezentē?

5 min gara pētnieciskā darba
tēmas PowerPoint prezentācija.

Prezentācijas struktūra:
- pētnieciskā darba tēma;
- uzdevumi;
- izmantojamās metodes;
- intervijas vai aptaujas jautājumi;
- pētnieciskajā darbā sasniedzamie rezultāti.

Kad prezentēt?

- 4x kalendārajā gadā
janvārī, martā, maijā, novembrī

- 2 dienas attiecīgajā mēnesī
Datumi un laiki Dienesta mājaslapā
pieejami vismaz 1 mēn. iepriekš.

- Tuvākie datumi 
09.11. un 24.11. plkst. 11:00-13:00.
Katrai intervijai plānotas 30 minūtes

Kur jāprezentē? 

Attālināti MS Teams platformā,
savlaicīgi informējot Dienesta biroja vadītāju
pa e-pastu: veronika.protasova@nmpd.gov.lv

Kas vērtēs?

Dienesta direktore un viņas
nozīmēti komisijas dalībnieki

Aktuālie datumi   >

https://www.nmpd.gov.lv/lv/petniecibas-kartiba-NMPD#petniecisko-darbu-temu-prezentesanas-iespejas-novembris
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PĒRLES
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- marusikk@inbox.lv;

- E-pasti saņemti bez tēmas un bez paraksta;

- Nav ievērotas uzrunas formas;

- E-pasta saturā nesaprotami noformulēta galvenā doma;

- Teksta noformējums - paviršs, daudz gramatisko kļūdu.

LIETIŠĶĀ
SARAKSTE
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DARBA VADĪTĀJAM
ADRESĒJAMI JAUTĀJUMI
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 Sagatavot un iesniegt atbilstoši noformētus 
dokumentus;

 Iegūto informāciju izmantot tikai pētnieciskā 
darba izstrādē (pētnieciskajā darbā atsauces uz 
Dienesta datiem ir obligātas);

 Pētniecisko darbu izstrādājot, ievērot: 

- izglītības iestādes izstrādātās
pētniecisko darbu vadlīnijas;

- ētikas normas;

 Uzņemties atbildību par izsniegto datu un/vai 
aptauju un interviju rezultātu analīzi un interpretāciju;

 Publicēt un prezentēt pētījumu drīkst tikai ar
Dienesta atļauju (anonimitāte);

 Dienestu interesējošā tēmā iesniegt pētnieciskā 
darba anotāciju un secinājumus, rakstot uz
e-pastu nmpd@nmpd.gov.lv .

PĒTNIEKA PIENĀKUMI

mailto:nmpd@nmpd.gov.lv
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Balva par labāko 
kvalifikācijas darbu

Kvalifikācijas darbu konkurss

- Koledžas iesūta 3 labākos darbus; 

- NMPD komisija izvērtē, pieņem lēmumu par

3 labākajiem;

- Ikgadējs konkurss, apbalvošana – septembris.

Balva

- NMPD atzinības raksts studentam un darba

vadītājam;

- Informācija NMPD sociālo tīklu kontos, medijos

(preses relīze), interneta vietnē;

- Darba publicēšana NMPD intranetā;

- Darba prezentācija ikgadējā NMPD kompetenču

dienā, NMPD jauno darbinieku dienās;

- Publikācijas iespēja kādā no medicīnas izdevumiem.
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LAIKS SARUNĀM
Antra Laumane, Kompetenču attīstības centra vadītāja

Astra Bukulīte, Medicīniskās kvalifikācijas sistēmas vadītāja

Rīga, NMPD Kompetenču attīstības centrs 

Rīgā, 2022. gada 2. novembrī


