
Atlases konkursa norise uz mācībām neirosonoloģijas metodē 

1.Pretendējot uz mācībām neirosonoloģijas metodē reflektanta iesniegtos 

dokumentus vērtē atbilstoši šādiem kritērijiem: 

1.1.Rekomendācijas medicīnas jomā, iesniedzams 1 apliecinājums. Rekomendācijā 

jāsniedz informācija par kandidāta piemērotību apmācībai izvēlētajā metodē, 

pamatojoties uz kandidāta zināšanām, prasmēm un kompetenci. Rekomendācijā 

lūdzam ietvert kandidāta personisko un profesionālo īpašību novērtējumu kontekstā 

ar izvēlēto specialitāti: 

1.1.1.Rekomendācija medicīnas jomā no docētāja vai ārsta, kas nav saistīts ar izvēlēto 

specialitāti – 1 punkts; 

1.1.2.Rekomendācija medicīnas jomā no docētāja vai ārsta, kas ir saistīts ar izvēlēto 

specialitāti – 2 punkti (neirologs vai neirosonoloģijas speciālists); 

1.1.3.Darba devēja rekomendācija ar raksturojumu motivācijai – 3 punkti. 

1.2.Zinātniskā darba aktivitātes medicīnas jomā, iesniedzami ne vairāk par 3 

apliecinājumiem: 

1.2.1.Raksts, vai izdevniecības rakstisks apliecinājums par raksta pieņemšanu 

publicēšanai recenzētā zinātniskā medicīnas izdevumā – 4 punkti par vienu 

apliecinājumu; 

1.2.2.Tēzes konferenču un kongresu materiālos – 2 punkti par vienu apliecinājumu 

(tēžu gadījumā nav papildus ieskaitāmi arī attiecīgie punkti par dalību šajā pasākumā); 

1.2.3.Raksts populārzinātniskā medicīnas izdevumā – 1 punkts par vienu 

apliecinajumu; 

1.2.4.Par katru no šajā punktā minētajām aktivitātēm, ja tās notikušas ārvalstīs vai 

starptautiska līmeņa pasākumos – papildus 0,5 punkti. 

1.3.Intervija, kurā atsevišķi 5 ballu sistēmā tiek vērtēti divi kritēriji – komunikācija un 

profesionālā piemērotība. Par katru no šajā punktā minētajiem kritērijiem katrs 

intervētājs liek punktus, kritērija gala vērtējumu veido visu intervētāju vidējais punktu 

skaits. Intervijas gala rezultātu veido abu kritēriju vidējo punktu skaita summa. 

2. Ja vērtējumā kopējais punktu skaits diviem vai vairākiem pretendentiem ir vienāds, 

kā rezultātā nav iespējams noskaidrot tiesības studēt ieguvušo pretendentu, ir 

izmantojams papildkritērijs – tālākizglītība medicīnā, iesniedzami ne vairāk par 2 

apliecinājumiem (netiek akceptēti apliecinājuma dokumenti, kas izsniegti par dalību 

pasākumos, kuru materiālos publicētas tēzes): 



2.1.Dalība medicīnas nozares seminārā vai konferencē – 0,5 punkti; 

2.2.Dalība medicīnas profesionālo asociāciju sēdēs – 0,2 punkti; 

2.3.Par katru no šajā punktā minētajām aktivitātēm, ja tās notikušas ārvalstīs – 

papildus 0,5 punkti. 

3. Lai pretendētu uz tiesībām iziet apmācību, vērtējumā jāsaņem vismaz 8 punktus. 

4. Tiesības uz apmācību metodē iegūst tie pretendenti, kuri attiecīgā vērtējumā iegūst 

lielāko punktu skaitu. 

5. Konkurss notiek katru gadu no jauna. 

6. Apmācības process tiek organizēts Universitātes slimnīcās, un ambulatorajā iestādē 

ARS, atbilstoši metodes apmācības programmai, pie apmācīttiesīgiem speciālistiem. 

7. Samaksu par kursu iekasē ārstniecības iestāde, atbilstoši tās cenrādim. 


