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Latvijas Medicīnas studentu asociācijas rīkotā apmaiņu konkursa nolikums 

2020. gada vasaras sezonai 

 

1. Konkursa mērķis 

Uzlabot medicīnas studentu teorētiskās zināšanas un praktisko iemaņu pielietojumu ārstniecības 

iestādēs visā pasaulē. 

2. Organizators un partneri 

Konkursu Latvijā organizē Latvijas Medicīnas Studentu Asociācija (LaMSA). Konkursa mērķis 

tiek īstenots sadarbībā ar Starptautisko Medicīnas studentu asociāciju federāciju (IFMSA). 

3. Konkursa norises laiks 

Konkursa dalības pieteikumu pieņemšana: 12.10.2020 – 26.10.2020 

Pieteikumu izskatīšana: 26.10.2020 - 09.11.2020 

Rezultātu paziņošana: 09.11.2020 -16.11.2020 

4. Konkursa norise 

4.1. LaMSA izsludina pieteikšanos profesionālai apmaiņu programmai, kas ir četras nedēļas ilgs 

brīvprātīgais darbs kādā no medicīnas nozarēm ārvalstu ārstniecības iestādē. Tās laikā students 

atbilstoši savam zināšanu un prasmju līmenim tiek iesaistīts darbā slimnīcā un gūst priekšstatu 

par praktisko darbu attiecīgajā specialitātē.  

4.2. Konkursa pretendentiem ir iespēja pieteikties apmaiņu programmai uz valstīm, ievērojot 

šādu vakanču skaitu: 
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Partnervalsts Partnerorganizācija Bilāterālais līgums 

Austrija AMSA 1 

Bosnija and Hercegovina BoHeMSA 2 

Bulgārija AMSB 1 

Brazīlija  Brazil-Denem 3 

Brazīlija Brazil-IFMSA 1 

Čehija IFMSA CZ 3 

Čīle IFMSA-Chile 2 

Ēģipte IFMSA - Egypt 3 

Grieķija HelMSIC 3 

Horvātija CroMSIC 2 

Indonēzija 

 

CIMSA 2 

Indija MSAI 1 

Itālija SISM 2 (Aug) 

Krievija HCCM 4 

Libāna LeMSIC 2 

Meksika IFMSA-Mexico 2 

Omāna SQU-MSG 2 

Portugāle PorMSIC 1 

Rumānija FASMR 2 

Maroka IFMSA-Morocco 2 

Slovākija SloMSA 2 

Slovēnija SloMSIC 2 

Spānija IFMSA-Spain 4 

Spānija (Katalonija) AECS 2 

Turcija TurkMSIC 2 

Tatarstāna TaMSA-Tatarstan 1 

Ukraina UMSA 1 

Ungārija HuMSIRC 2 

Taivāna FMS-Taiwan 2 

Francija ANEMF 

 

2 

Jordānija  IFMSA-Jo 1 

Ķīna  IFMSA-China 1 

Koreja KMSA 1 

Vācija bvmd 2 

Gruzija  GMSA 

 

1 

Maķedonija MMSA-Macedonia 1 

Palestīna 

 

PMSA Palestine 1 

Panama IFMSA-Panama 1 

Peru IFMSA-Peru 2 

Serbija IFMSA-Serbia 1 

Šveice 

 

Swimsa 1 

Uzbekistāna 

 

Phenomenon 2 

Kopā   76 
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5. Konkursa pretendenti 

Konkursa pretendentam jābūt sekmīgam Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) vai Latvijas 

Universitātes (LU)  Medicīnas Ārstniecības programmas studentam ar angļu valodas zināšanām. 

Partnerorganizācija var pieprasīt pretendentam iesniegt papildu apliecinājumu par attiecīgās 

valsts valodas zināšanu līmeni, ja tas ir nepieciešams.  

● Programmai pieteikties var 3. – 6. kursa students; 

● Apmaiņu konkursam drīkst pieteikties arī tie studenti, kuri ir sekmīgi, bet atrodas 

akadēmiskajā atvaļinājumā vai ERASMUS programmā. 

6. Konkursa izsludināšana 

Pēc konkursa nolikuma apstiprināšanas LaMSA padomes sēdē, valde izsludina konkursu, 

publicēdama ziņojumu asociācijas sociālajos tīklos un mājaslapā, kā arī nosūtot informāciju 

elektroniskā pasta veidā LaMSA biedriem.  

7. Pieteikums konkursam un to iesniegšanas kārtība 

7.1. Pieteikumam nepieciešamie dokumenti: 

           7.1.1. aizpildīta pieteikuma forma Latvijas Medicīnas Studentu Asociācijas mājaslapā; 

           7.1.2. studenta sekmju izraksta kopija; 

           7.1.3. pieteikuma maksājuma apstiprinājums no internetbankas (pieļaujams bez zīmoga) 

vai bankas filiāles; 

           7.1.4. citi dokumenti, t.i. sertifikāti, apliecinājumi, diplomi, atzinības par zinātnisko 

darbību ( ieskaitot deklarāciju par piedalīšanos zinātniskajā pulciņā) uzstāšanos konferencēs, 

zinātniskās publikācijas; 

            7.1.5. motivācijas vēstule angļu valodā; 

            7.1.6. oficiāls apliecinājums par brīvprātīgā darba veikšanu Latvijā vai darbu medicīnas 

nozarē; 

   7.2. Pretendenti ieskaita LaMSA bankas kontā 10,00 EUR par administratīvajiem izdevumiem, 

http://www.lamsa.lv/
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   7.3. Pieteikumus var iesniegt tikai LaMSA izziņotajos laikos, aizpildot pieteikuma formu 

LaMSA mājaslapā: www.exchange.lamsa.lv.  

    7.4. Gadījumā, ja pretendenta iegūtais punktu skaits ir augstāko 30 rezultātu vidū, bet visas 

pretendenta izvēlētās valstu prioritātes ir aizņēmuši kandidāti ar augstāku punktu skaitu, tad 

apmaiņu konkursa komisija pirms rezultātu paziņošanas datuma var sazināties ar pretendentu 

un piedāvāt pieejamās vietu vakances. 

     7.5 Gadījumā, ja pēc konkursa beigām ir brīvas apmaiņu vietu vakances, tās tiek piedāvātas 

nākamajam pretendentam rindas kārtībā. Pretendentam jāsniedz atbilde 2 dienu laikā.  

8. Konkursa pieteikumu izskatīšanas kārtība 

     8.1. Informāciju par saņemtajiem pieteikumiem apkopo valdes apstiprināta LaMSA apmaiņu 

konkursa komisija, 

     8.2.  Pieteikumu izskatīšanu, vērtēšanu, atlasi veic vismaz divas LaMSA amatpersonas, kas 

ir apmaiņu konkursa komisijas pārstāvji,  

     8.3. Pieteikumu vērtēšanas kritērijus apstiprina LaMSA padome. 

9. Rezultātu paziņošana un izraudzīto pretendentu iekļaušana apmaiņas programmā 

     9.1 Apmaiņu konkursa rezultātus iesniedzējiem paziņo par apmaiņām atbildīgā LaMSA 

komisija elektroniskā veidā. 

9.1.1 Trīs darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas pretendentiem ir tiesības rakstiski 

lūgt konkursa komisijai izskaidrot pieņemtos lēmumus. 

9.1.2 Saņemtie iesniegumi jāizskata 48 stundu laikā no lūguma saņemšanas brīža, 

sniedzot pretendentam rakstveida paskaidrojumu. 

9.1.3 Ja pretendenta argumenti ir pamatoti, valde var pārskatīt konkursa rezultātus, 

apstiprinot vai noraidot pretendenta prasības. 

9.1.4. LaMSA valdei jāapstiprina galējie konkursa rezultāti. 

10. Maksa par dalību apmaiņu programmā 

    10.1. Pēc rezultātu paziņošanas konkursa uzvarētāji slēdz līgumu ar LaMSA četru nedēļu laikā 

un pēc līguma parakstīšanas divu nedēļu laikā pārskaita uz LaMSA bankas konta dalības maksu 

apmaiņas programmā.  

     10.2. Maksa par dalību divpusējā apmaiņas programmā LaMSA biedriem ar vismaz 25 

aktivitātes punktiem - 245 EUR. Citiem Latvijā studējošiem medicīnas studentiem – 290 EUR. 

http://www.lamsa.lv/
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    10.3. Pretendenti, kas apstiprināti dalībai vienpusējā apmaiņas programmā veic sekojošo: 

         10.3.1. Biedri ar vismaz 25 aktivitātes punktiem LaMSA bankas kontā ieskaita 25 EUR 

un citi Latvijā studējošie medicīnas studenti - 35 EUR par administratīvajiem izdevumiem;  

         10.3.2. Par dalību programmā noteiktajā apjomā un laikā norēķinās ar LaMSA 

partnerorganizāciju, ar kuru slēgts apmaiņu programmas vienpusējs līgums. LaMSA nav 

atbildīga par partnerorganizācijas veiktajām darbībām. 

    10.4. Dalības maksa bilaterālajiem līgumiem ietver: 

        10.4.1. praktiskās un teorētiskās iemaņas ārvalstu klīnikā vai medicīnas iestādē; 

        10.4.2. dzīvesvietu 

        10.4.3. viena maltīte darba dienā vai kabatas nauda. 

  10.5. Prakses laikā konkursa uzvarētāji atalgojumu nesaņem;  

  10.6. Ceļa izdevumi uz prakses valsti nav iekļauti dalības maksā; 

  10.7. Sociālās programmas izdevumi un papildus maksājumi var nebūt iekļauti dalības maksā. 

Ar nolikumu esmu iepazinies/-usies un tam piekrītu:  

Dalībnieka vārds, uzvārds________________________ 

Paraksts_____________________________________ 

LaMSA Valdes priekšsēdētājs    

                            
       Marija Rozevska 

11.10.2020 
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