
 
 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” 

 

Neformālās izglītības 

programmas nosaukums 
“Biežākie traumu cēloņi bērniem un traumu 

profilakses drošības pasākumi” 

Izglītības programmas 

veids 

Neformālās izglītības programma 

Mērķauditorija Sociālajā jomā strādājošie darbinieki, izņemot 

ārstniecības personas 

Neformālās izglītības 

programmas īstenošanas 

ilgums 

 

8 akadēmiskās stundas (1 diena) 

- 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības 

- 2 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības 

Neformālās izglītības 

programmas mācību 

norises vieta un laiks 

 

18.08.2021. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas 

koledža, Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010; 

22.09.2021. Rīgas sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, 

Rīga, LV-1010 

28.10.2021. Ventspils pilsētas sociālais dienests, Raiņa 

iela 10, Ventspils, LV-3601; 

25.11.2021. Saldus novada pašvaldības aģentūra 

“Sociālais dienests”, Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801; 

21.01.2022. Bauskas novada Sociālais dienests, 

Rūpniecības iela 7, Bauska, LV-3901; 

24.02.2022. LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes 

filiāle, N.Rancāna iela 23A, Rēzekne, LV-4601 

31.03.2022. Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais 

dienests”, Bērzaines iela 16/18, Cēsis, LV-4101 

 

Neformālās izglītības 

programmas mācību 

vadītājs/i 

 

Dr. Jeļena Danilova - praktizējošs sertificēts pediatrs; 

Dr. Ivo Končus - praktizējošs sertificēts pediatrs; 

Dr.med. Olafs Volrāts – praktizējošs sertificēts pediatrs, 

bērnu ķirurgs; 

Gunta Cibuļska - praktizējošs sociālais darbinieks; 

Kaspars Jasinkevičs – praktizējošs sociālais darbinieks. 

 

Izglītības dokuments, kas 

apliecina neformālās 

izglītības programmas 

apgūšanu 

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi 

 

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP 

Pieteikšanās kārtība un 

kontaktpersona/as 

Pieteikties uz kursiem var, aizpildot pieteikuma veidlapu 

koledžas mājas lapā www.psk.lu.lv sadaļā: PAR 

KOLEDŽU            PROJEKTI              ESF projekti 

2021. gads              ESF “Biežākie traumu cēloņi 



bērniem un traumu profilakses drošības pasākumi” 

 

Projekta koordinatore Ina Ozola tālrunis 29373964, e-

pasts Ina.Ozola@lupsk.edu.lv 

Neformālās izglītības 

programmas mērķis 

 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt 

priekšstatu par biežākajiem traumu cēloņiem bērniem un 

traumu profilakses drošības pasākumiem, kā arī sniegt 

zināšanas un attīstīt iemaņas biežāko traumu cēloņu 

atpazīšanā bērniem un traumu profilakses drošības 

pasākumu īstenošanā savas kompetences ietvaros, lai 

apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā 

darbībā. 

Mācību programmas tēmas 1. Dažādas ārēji pamanāmas traumas bērniem; 

2. Vardarbības veidi un traumu pazīmes;  

3. Ķīmiski apdegumi un svešķermeņi barības vadā un 

elpošanas orgānos;  

4. Termiski apdegumi un slīkšana;  

5. Starpinstitucionālā un starpdisciplinārā sadarbība 

traumu profilakses pasākumu īstenošanā. 

Neformālās izglītības 

programmas apguves 

kvalitātes novērtēšana 

 

Dalībnieki, kuri ir apmeklējuši ne mazāk kā 75% no 

plānotajām nodarbībām un nokārtojuši programmā 

paredzēto pārbaudījumu, kurā saņēmuši teorētisko un 

praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, iegūs neformālās 

izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko 

zināšanu pārbaude: tests - 18 jautājumi. 

 
 


