
 

 

Par medicīnas asistentu fizioterapijā 

 

 

Arvien biežāk topošie fizioterapeiti izsaka vēlmi uzsākt praktisko darbību ar specialitāti saistītā 

jomā jau pirms diploma iegūšanas. Vēršam uzmanību, ka profesionālo darbību regulējošie noteikumi 

nosaka, ka par fizioterapeitu var strādāt tikai tad, kad ir iegūts diploms specialitātē un persona ir 

reģistrēta ārstniecības personu reģistrā. 

 

Darba devējs var pieņemt darbā fizioterapijas studiju programmas studentu par medicīnas 

asistentu (Profesijas kods 532105), kurš darba profesionālajās attiecībās būs tieši pakļauts 

sertificētam fizioterapeitam, kuram darba stāžs pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne 

mazāks, kā pieci gadi. 

 

Pamatojums - MK noteikumi Nr. 268. 

4. Studējošie, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības 

programmas, profesionālo darbību kā medicīnas asistents,  veic attiecīgās profesijas ārstniecības 

personas tiešā uzraudzībā, kura ir sertificēta un kurai darba stāžs pēc ārstniecības personas sertifikāta 

iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. 

 

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 784 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 368) 

5. Šo noteikumu 4. punktā minēto studējošo pienākumus un tiesības nosaka ārstniecības iestādes 

vadītājs, ņemot vērā studējošo profesionālās zināšanas un prasmes, kas iegūtas un novērtētas studiju 

laikā (studējošais iesniedz ziņas par apgūtajiem studiju kursiem, praksēm un to vērtējumiem), kā arī 

pamatojoties uz attiecīgās profesijas ārstniecības personas ieteikumu, kura ir sertificēta un kurai darba 

stāžs pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. 

 

 

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valde 

 
 

Amata nosaukums 

Medicīnas asistents (fizioterapijā) 

 

Pakļautība  
Tieši pakļauts sertificētam fizioterapeitam 

 

Profesijas kods  

532105 

 
Ieteikumi medicīnas asistenta (fizioterapijā) amata aprakstam 

1. Amata pienākumi 

1.1. Strādāt sertificēta fizioterapeita vadībā un kontrolē. 

1.2. Ievērot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas darba principus. 

1.3. Asistēt individuālajās un grupveida nodarbībās ar pacientiem pēc fizioterapeita    lūguma. 

1.4. Sagatavot pacientu nodarbības vietu, sakārtot to pēc nodarbības. 

1.5. Fizioterapeita pārraudzībā informēt un apmācīt pacientus un viņu tuviniekus veikt slimību 

profilaksi. 

1.6. Ievērot darba drošības, darba kārtības, ugunsdrošības noteikumus, fizisko personas datu 

aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, aizsargāt ierobežotas pieejamības informāciju, 

https://likumi.lv/ta/id/287388-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-24-marta-noteikumos-nr-268-noteikumi-par-arstniecibas-personu-un-studejoso-kuri-apgust-pi...
https://likumi.lv/ta/id/299963-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-24-marta-noteikumos-nr-268-noteikumi-par-arstniecibas-personu-un-studejoso-kuri-apgust-pi...
https://likumi.lv/ta/id/190610#p4


ievērot konfidencialitātes apliecinājumā ar parakstu apliecināto, ievērot ētikas normas un 

interešu konflikta un korupcijas novēršanu regulējošos normatīvos aktus, kā arī regulāri 

iepazīties un ievērot iekšējos normatīvos aktus un to izmaiņas. 

1.7. Paaugstinātas bīstamības apstākļos vai ārkārtas situāciju gadījumos par notiekošo ziņot 

tiešajam vadītājam un rīkoties savas kompetences ietvaros. 

1.8. Informēt atbildīgo fizioterapeitu par nepilnībām darba procesā un savas kompetences 

ietvaros sniegt priekšlikumus par jautājumu risināšanu un darba efektivitātes uzlabošanu. 

1.9. Pildīt uzņēmuma lēmumus un rīkojumus, veikt citus vadītāja uzdotos pienākumus (mutiskus 

un rakstiskus) sava amata kompetences ietvaros. 

 

2.  Amata tiesības 

2.1.    Veikt savu darbu atbilstošos apstākļos un piemērotās telpās. 

2.2.      Saņemt darbam nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu. 

2.3. Sniegt priekšlikumus atbildīgajam fizioterapeitam darba uzlabošanai un darbības 

pilnveidošanai un piedalīties to ieviešanā un izpildē. 

 

3. Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā izglītība un prasmes 

3.1. Nepabeigta augstākā profesionālā izglītība specialitātē (ir apgūta pirmo trīs studiju gadu 

programma). 

3.2. Atbilstība Valsts valodas likuma prasībām. 

3.3. Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes. 

3.4. Prasme strādāt komandā un organizēt pienākumu izpildi. 

3.5. Jāzin profesionālai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas. 

3.6. Jāzin specialitātei atbilstošās  teorētiskās zināšanas. 

3.7. Jāzin darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi. 

 

4. Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā pieredze 

4.1. Iepriekšēja darba pieredze studiju procesā darbā ar pacientiem 

 

5. Atbildība par darba norisi un rezultātiem 

6.1. Darbinieks ir atbildīgs: 

6.1.1. atbild par savlaicīgu un kvalitatīvu amata aprakstā minēto pienākumu izpildi, par uzdotā 

darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem un darbiem kā arī 

pieņemto lēmumu atbilstību tiesību aktu normām; 

6.1.2. atbild par rīcībā esošās informācijas konfidencialitāti un rīcībā esošo dokumentu 

saglabāšanu; 

6.1.3. atbild par fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, risinot 

darba jautājumus, gan darba tiesisko attiecību laikā, gan pēc darba tiesisko attiecību 

izbeigšanas; 

6.1.4. par nodaļas vadītāja, vecāka speciālista norādījumu un rīkojumu savlaicīgu izpildi; 

6.1.5. par ārējo un iekšējo normatīvo aktu ievērošanu; 

6.1.6. par uzticētajām materiālajām vērtībām un dokumentāciju; 

6.1.7. par paša pieņemtajiem lēmumiem. 

6.2. Darbinieks ievēro uzņēmuma kārtības noteikumus un Ētikas kodeksu. 

 

7. Tiesību akti, kas nosaka (reglamentē) darbību: 

Ārstniecības likums, Darba likums, Fizisko personas datu aizsardzību regulējošie normatīvie akti un 

citi spēkā esošie iekšējie un ārējie normatīvie akti, uzņēmuma valdes lēmumi, rīkojumi, darba līgums, 

darba kārtības noteikumi, amata apraksts. 

 

  

 


