Izglītības programma Veterinārmedicīna
Profesionālās vidējas izglītības programma pēc 9. klases 4 gadu apmācība
Izglītīb as procesā sagatavo veterinārārsta asistentu, kurš izprot un identificē novirzes no

vesela dzīvnieka veselības stāvokļa kritērijiem, īsteno neārstnieciskas operācijas un
manipulācijas, sniedz pirmo palīdzību pēc veterinārārsta norādījumiem. Veterinārārsta asistents
strādā praktizējoša veterinārārsta vadībā.

Izglītības programma Veterinārmedicīna
Profesionālās izglītības programmas veids

Profesionālās vidējās izglītības programma

Iegūstamā kvalifikācija

Veterinārārsta asistents

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
(atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūru līmenim)

Profesionālās izglītības programmas
īstenošanas ilgums

4 gadi (5732 stundas) pēc 9. klases

Profesionālās izglītības ieguves forma

Klātiene

Profesionālās izglītības programmas
apguves kvalitātes novērtēšana

1. saņemts galīgais vērtējums visos vispārējās
vidējās izglītības mācību priekšmetos – vismaz
gandrīz viduvēji – 4;
2. saņemts galīgais vērtējums visā
profesionālajā saturā – vismaz vidējā līmenī - 5.
3. nokārts un saņemts vērtējums profesionālās
vidējās izglītības programmas valsts noslēguma
pārbaudījumos:
3.1. latviešu valodā vismaz optimālajā mācību
satura apguves līmenī;
3.2. svešvalodā vismaz optimālajā mācību
satura apguves līmenī;
3.3. matemātikā jebkurā no mācību satura
apguves līmeņiem atbilstoši apgūstamās
programmas saturam;
4. nokārts profesionālās kvalifikācijas
eksāmens vismaz vidējā līmenī.

Izglītības dokuments, kas apliecina

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

profesionālās izglītības programmas apguvi

Izglītības programmā apgūst vispārizglītojošos priekšmetus:
Latviešu valoda I un Literatūra I
Matemātika I
Svešvaloda I (B2)
Sociālās zinības un vēsture
Dabaszinības (fizika, ģeogrāfija)
Ķīmija I
Svešvaloda II (C1)
Bioloģija I
Iespēja izvēlēties padziļināto kursu
Ķīmija II, Svešvaloda II (C1) vai Bioloģija II
Mūžizglītības kompetenču moduļus
Sabiedrības un cilvēka drošība
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīva un uzņēmējdarbība
Visa apmācības procesa laikā paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem apgūst šādus
profesionālos mācību priekšmetus:
Lauksaimniecības pamatprocesi
Lopkopības pamati
Dzīvnieku anatomijas un fizioloģijas pamati
Farmakoloģijas pamati
Patoloģijas pamati
Ķirurģijas pamati
Epizootoloģijas pamati
Parazitoloģijas pamati
Iekšķīgās nelipīgās slimības
Dzemdniecības pamati
Veterinārā darba organizācija
Profesionālās saskarsmes pamati
Prakse nozares uzņēmumos/kvalifikācijas prakse
Profesionālo kompetenču moduļus (mainīgā daļa, izvēles priekšmeti)
Dzīvnieku mākslīgā apsēklošana
Darbs ar kases aparātu
Nozares grāmatvedības un lietvedības pirmdokumentu uzskaite

Citi kursi
Valsts aizsardzības mācība

