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Raksta autore noskaidro pēc kādas sistēmas, ar kādām metodēm, kā arī kādus pedagogus pieaicināt mācīt dziedniecības 
pārstāvjus. Sabiedrība tiek aicināta uz diskusiju – sniegt savus priekšlikumus šī sasāpējušā un delikātā, bet valstiski nedefinētā 
jautājuma risināšanā.  

Atslēgas vārdi: dziedniecība, tautas izglītības tradīcijas, neformālās izglītības programma 
 

 
Dziedniecība – pakalpojums veselības jomā, kurš tiek sniegts patērētājam, bet tā tiesiskais regulējums 

Latvijas Republikā ir neskaidrs. Kas ir dziednieks, kā notiek dziednieku profesionālā izglītošana? 
Latvijas tiesību institūtos nav tieša normatīvā akta, kurš regulētu dziedniecību kā veselības 

aizsardzības nozari. Sakarā ar šāda normatīvā akta neesamību, nav skaidri noteikts, kurā tautsaimniecības 
nozarē iekļaut dziedniecību, kuru uzraudzīt nevēlas ne Labklājības, ne Veselības ministrijas. Pētījumā autore 
analizēs problēmas, kuras saistītas ar dziednieku izglītošanās iespējām Latvijā.  

Pētījumu objekts – dziedniecības, kā daļas no medicīnas nozares, vieta izglītības sistēmā Latvijā. 
Darbā pielietotas: salīdzinošā pētniecības metode, analizējot tiesību normu izpratni, vēsturiskā 

metode, lai noskaidrotu likumdevēja gribu, mērķi un nolūku spēkā esošo normatīvo aktu pareizā izpratnē, 
teleoloģiskā metode, kur normas iztulkošanas pamats vērsts uz objektīvā mērķa izzināšanu. 

Eiropas sabiedrībā notiekošās pārmaiņas ir paplašinājušas informācijas un zināšanu apguves iespējas. 
Nākotnē ikviena cilvēka vietu sabiedrībā arvien vairāk noteiks viņa zināšanas par veselības nozīmi gan 
personas garīgās, fiziskās un sociālās labklājības nodrošināšanā, gan tās profesionālo prasmju attīstībā. 
Nākotnes sabiedrība ieguldīs savu laiku un kapitālu zināšanu apguvē, tā būs sabiedrība, kurā katrs indivīds 
apzinās zināšanu nozīmi gan savas personības, gan profesionālās kvalifikācijas pilnveidē.  

Katra cilvēka veselība kā tautas izdzīvošanas pamats strauji mainīgajos sociāli politiskajos apstākļos 
ir cieši saistīta ar veselības aizsardzības sistēmu, kas ir sabiedrības veselības, veselības veicināšanas un 
veselības aprūpes pasākumu kopums, kam jānodrošina personas fiziskā, garīgā un sociālā labklājība – valsts 
un tautas pastāvēšanas un izdzīvošanas dabiskais pamats.  

Dziedniecība ir tautas tradīcijās sakņojies paražu, zināšanu, attieksmju un arī uzticības normu 
kopums, ko mūsu senči ir izkopuši gadu simtu gaitā.  

Uzticoties sentēvu rituāliem, metodēm un arī laika gaitā izkoptajām iemaņām, kas tika izmantotas 
veselības uzturēšanai, sabiedrībā iesakņojas pārliecība: „Jo labāka veselība, jo labāka dzīves kvalitāte”. 
Tātad – katram sabiedrības loceklim jāiemācās novērtēt veselības nozīmi savas dzīves kvalitātes 
nodrošināšanā, tad stabilāka un dzīvotspējīgāka būs visa sabiedrība kopumā. Dziedniecībā izmantoto iemaņu 
attīstību no senču piekoptajām metodēm senlaikos līdz mūsdienu cilvēka izpratnei par veselīgu dzīvesveidu 
raksturo SKDS veikto aptauju rezultāti – pēc socioloģisko aptauju datiem dziednieku pakalpojumus izmanto 
ap 30 % Latvijas iedzīvotāju.[6]  

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā dziednieku izglītošanās jomā ir jaušams vakuums. Cilvēki izmanto 
šos pakalpojumus, maksā par to naudu, bet garantijas, ka saņemtais pakalpojums būs kvalitatīvs, nav. Trūkst 
dziednieku darbības tiesiskā regulējuma, nav kritēriju dziednieku izglītošanai un profesionālās kvalifikācijas 
noteikšanai, kā tas ir ar ārstniecību saistītajās reglamentētajās profesijās. 

“Korelācija starp veselību, dzīves kvalitāti un izglītību ir ļoti skaidra un ļoti tieša. No tā viedokļa vien 
ir ļoti svarīgi, lai valsts spētu katru bērnu, kas uzsāk savas skolas gaitas, palīdzēt atvirzīt pēc iespējas tālāk 
viņa izglītības ceļā. Katram ir jāatrod savs maksimālais potenciāls, viņam jāpalīdz nonākt līdz sava 
potenciāla augstumiem”. [4, 7]  

Līdz ar to ir nobriedusi situācija, kad nopietni jāsāk domāt par dziednieku izglītošanu, raugoties uz to 
no valsts institucionālā regulējuma viedokļa, garantējot noteiktu izglītības kvalitāti šīs tautas medicīnas 
jomas pārstāvjiem, kam savas veselības problēmas uztic pietiekoši liela daļa iedzīvotāju. Ja dziedniecībai kā 
daļai no tautas medicīnas uzticas apmēram trešdaļa valsts iedzīvotāju, tad tas ir nopietns arguments, lai 
veselības aprūpes jomā arī valsts attīstības programmās un nozares politikas plānošanas dokumentos sāktu 
pievērst daudz nopietnāku uzmanību sabiedrības izglītošanai par tautas dziedniecības iespēju izmantošanu. 
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Šobrīd izglītošanās un apmācības dziedniecības metodēs balstās tikai uz interesentu pašiniciatīvu – katrs pats 
mācās vai māca citus kā grib vai kā māk. 

Latviešiem ir senas tautas izglītības tradīcijas, vērtīgi pirmsākumi, balstīti uz Vecā Stendera pūliņiem 
izglītot latvju tautu, zemniekiem skaidrojot zinātnisko pasaules modeli un runājot par zinātnes atklājumiem. 
Dziednieciskās izglītošanās pirmsākumi tāpat meklējami senā pagātnē – laba katra indivīda veselība bija 
izdzīvošanas pamats. Laba veselība vairoja darbaspējas, kas savukārt bija pamats pārticībai. Gan 
bioloģiskās, gan ekonomiskās attīstības principi paliek nemainīgi, neatkarīgi no laikmeta, kurā dzīvojam. 
Protams, globalizācijas laikmetā uz izglītošanos savas veselības stiprināšanas jomā raugāmies no cita 
skatupunkta. Laika gaitā ir veidojušās citādas ekonomiskās attiecības, audzis katra sabiedrības indivīda 
vispārējās izglītības līmenis. Pētījumā aplūkotā joma varētu kļūt par daļu no mūsdienu izglītošanās sistēmas. 
Izglītības sistēmas kopējai dinamikai raksturīgs tas, ka mūsdienās ”aizvien straujāk izglītība un mācības 
kļūst par galveno pašapziņas, piederības, karjeras iespēju un personības piepildījuma līdzekli. Izglītība un 
mācības neatkarīgi no tā, vai tās gūtas oficiālas izglītības sistēmas ietvaros vai strādājot noteiktu darbu, vai 
kādā neoficiālā ceļā, ir atslēga, ar kuru ikviens spēj kontrolēt savu nākotni un personības izaugsmi”.[3,14] 

Katra indivīda veselība ir visas sabiedrības kopējā vērtība. Sabiedrībā arvien populārāka kļūst 
veselīga dzīvesveida ideja, kas it kā jaunā pakāpē paver katram indivīdam ceļu un iespējas izglītoties par 
veselības stiprināšanas jautājumiem.  

Veselības aizsardzības un veselīga dzīvesveida jomā nozares programmu plānošanas dokumentu 
vadlīniju tendence ir tāda, ka tiesiskā regulējuma sistēma tiek virzīta uz to, ka ikvienam indivīdam jābūt 
atbildīgam par savas veselības saglabāšanu, nostiprināšanu. Sabiedrības veselība kā noteikta kopuma, 
sociuma „veselumu” raksturojošs lielums tiek arvien vairāk akcentēta veselības nozares politikas plānošanas 
dokumentos. Ideālā variantā jau skolas gados (sākot pat no pirmsskolas vecuma) katram cilvēkam 
(subjektam), vajadzētu iemācīties rūpēties par savu veselību, kas, skatoties no valstiskā viedokļa, ir kopējā 
valsts bagātība. Tas ir īpaši aktualizējies pēdējs gados, jo Latvijas Republikas (LR) Saeima relatīvi nesen – 
2006. gada 14. decembrī – pirmajā lasījumā, visiem klātesošajiem deputātiem balsojot „par”, ir akceptējusi 
likumprojektu „Pacientu tiesību likums”. Veselības ministrija paskaidro, ka likums iecerēts kā 
pamatdokuments pacientu tiesību aizsardzības jomā, kas nodrošinās pacientu tiesību un likumīgo interešu 
ievērošanu ārstniecībā. Likuma mērķis ir nodrošināt un aizsargāt pacientu tiesības saskaņā ar vispārējiem 
cilvēktiesību principiem, nosakot viņu tiesisko stāvokli un likumīgās intereses attiecībā uz ārstniecību un 
pienākumus ārstniecības procesā. Tajā tiek plānots noteikt, ka ikvienai personai ir tiesības saņemt veselības 
stāvoklim atbilstošu ārstniecību, kas jānodrošina minētajā likumā noteiktajā kārtībā. [7] 

Šis likumprojekts reglamentēs tikai savstarpējās attiecības, kas veidojas starp ārstniecības personu un 
pakalpojuma saņēmēju – pacientu. Dziednieku sniegto pakalpojumu saņēmēja tiesības joprojām netiek 
aizsargātas, tās nereglamentē neviens tiesību akts, līdz ar to, saņēmis nekvalitatīvu dziednieka pakalpojumu, 
pakalpojuma saņēmējs var griezties tiesībsargājošās vai citās iestādēs pēc palīdzības, bet šī atbilde nebūs 
juridiski saistoša. Sniegtā pakalpojuma kvalitāte joprojām ir atkarīga tikai no paša dziednieka godaprāta. 
Likumprojektu „Veselības aizsardzības likums”, kas aptver veselības jomu kopumā un kurā dziedniecība 
tika iekļauta kā apakšnozare, Ministru kabinets nosūtīja uz Saeimu 2002. gada 1. oktobrī (Nr.90/TA–1503). 
Likumprojekts tā arī palicis projekta stadijā, līdz ar to šobrīd valstī gan veselības aprūpe, gan izglītošanās 
pakalpojumu sniegšana ir novirzīta tikai ar medicīnu saistītā jomā. Dziedniecība nav tas pats, kas 
ārstniecība. Juridisko terminu vārdnīcās dziedniecība nav minēta. Lai arī profesiju klasifikatorā šis jēdziens 
ir iekļauts profesiju vai, pareizāk sakot – nodarbju sarakstā, jēdzieniski šo terminu skaidrosim no latviešu 
valodniecības viedokļa: 

„Dziednieks, dziedniece ir cilvēks, kas nodarbojas ar tautas medicīnu. Tautas dziednieki empīriski 
novērodami slimību izcelšanos un gaitu, pēc slimībai raksturīgajiem simptomiem deva tai nosaukumus”. 
[2, 448] 

„Dziedināt, ārstēt (slimo). Ārsta palīdzība bija pieejama tikai bagātajiem, bet nabagos dziedināja 
pūšļotāji.” „Būt tādam, kam ir spēja darīt veselu, novērst slimību (par ārstniecības līdzekļiem, to īpašībām)” 
„Bieži sastopami augi, kuriem piemīt dziedinošs spēks.” „Dziedniecība – ārstniecība (parasti tautas 
medicīna). Galvenie tautas medicīnas līdzekļi bija dažādas zāles. Gadsimtu gaitā empīriski iegūtā un uzkrātā 
pieredze ļāva dziedniecībā racionāli izmantot daudzus ārstniecības augus. Dziedniecisks – saistīts ar 
ārstniecību, ārstēšanu, lietojams ārstniecībā, ārstēšanā, ārstniecisks...”. [2, 448] 

Valstī pastāvošais tiesiskais regulējums darbojas tikai tajā veselības jomas daļā, kuru nosaka 
”Ārstniecības likums”. Savukārt dziednieku sniegtie pakalpojumi, kurus, kā jau noskaidrojām, ik pa laikam 
izmanto liela daļa sabiedrības, no tiesiskā regulējuma viedokļa ir pilnībā ignorēti Vai izmantot dziedniecību, 
no valstiskā regulējuma viedokļa ir atstāts katra indivīda – pakalpojuma saņēmēja – ziņā.  

Šī pētījuma uzdevums ir vērst aktīvi domājošās sabiedrības daļas uzmanību uz nepieciešamību 
izstrādāt likumus, kuros būtu definēts dziedniecības statuss medicīniskās aprūpes sistēmā, noteikti 
dziednieka profesionālās kvalifikācijas kritēriji un atklātas prasības izglītošanas jomā, kā arī noteiktas 
izglītības iestādes, kuras ir tiesīgas piedāvāt atbilstošas studiju programmas. Šāds likums, veltīts tieši 
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dziedniecībai kā alternatīvās medicīnas apakšnozarei, savukārt būtu pamats tam, lai tiktu izstrādāti un 
aprobēti izglītības standarti dziedniecībā, kuriem kļūt par pamatu atbilstošu studiju programmu veidošanai. 
Tādējādi valstī pēc vienotiem kritērijiem tiktu radīta alternatīvās medicīnas izglītības sistēma, kuras ietvaros 
visi interesenti varētu iegūt izglītību un tai atbilstošu kvalifikāciju, lai varētu profesionāli strādāt kādā no 
alternatīvās medicīnas nozarē vai apakšnozarē.  

Šobrīd Latvijā dziedniecība kļuvusi par pakalpojumu, kuru var saņemt jebkurš interesents, 
nebaidoties no policejiskām vai citādām represijām, legāli izmantojot šo pakalpojumu. Tomēr problēma 
pastāv – ne dziednieku pakalpojuma sniegšana, ne izglītošana Latvijā netiek reglamentēta nedz ar tiesiskā 
regulējuma normām, nedz ar standartizētām izglītības programmām. Dziedniecībā šis jautājums ir atstāts 
pašplūsmā. Jēdzieniski nav atšķirības starp dziednieku, zintnieku vai ekstrasensu. Dziednieki un ekstrasensi 
Profesiju klasifikatorā ir apvienoti vienā pamat grupā. Profesionālās darbības pamatuzdevumi ir noteikti: 
„(...) dziedēt slimības un traucējumus ar tautā tradicionāli lietotiem ārstniecības augu, dzīvnieku pasaules un 
citiem līdzekļiem, kuri pēc tradīcijām tiek lietoti, kas dziedē organismu un stimulē tā darbību; konsultēt 
iedzīvotājus un atsevišķas personas pareiza uztura un veselības saglabāšanas, kā arī pašsajūtas uzlabošanas 
jautājumos”. [5] 

Profesionālās izglītības programmās liela uzmanība pievērsta izglītojamo praktizēšanās iespēju 
nodrošināšanai. Dziedniecībā gan mācību saturu un metodes, gan prakses saturu un metodes katrs dziednieks 
apgūst pašmācības ceļā. Labākajā gadījumā dziednieku apvienība māca savus biedrus dažādos kursos, 
semināros. Mācības notiek, izmantojot atšķirīgus metodiskos materiālus, atšķirīgas metodes, par kuru 
atbilstību apmācībai nav informēta ne valstiska institūcija, ne arī dziednieku apvienība. Šie apmācību 
materiāli netiek veidoti vadoties no licencētu vai akreditētu studiju programmu apraksta. Atbildību par 
apmācībā izmantotajām metodēm nav no kā prasīt. Dziednieku organizācijas parasti darbojas uz statūtu 
pamata, savukārt biedru izglītošana un sertificēšana, kā arī dažādu sertifikātu izsniegšanas kārtību ir katras 
organizācijas iekšējā lieta. Plašsaziņas līdzekļi ir pilni ar sludinājumiem par visdažādākajām mācību 
iespējām dziedniekiem: kursiem, lekcijām, semināriem u.tml. Sliktākajā gadījumā – katrs dziednieks mācās 
pats, kā nu var un prot. Neatkarīgi no profesionalitātes, ikviens, kas uzskata sevi par dziednieku, samaksājot 
noteiktu naudas summu un iestājoties par biedru kādā dziednieku apvienībā, var saņemt dziednieka 
sertifikātu un licenci. Šie dokumenti neapliecina dziedniecībā iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju, 
tie ir saistoši tikai tās organizācijas ietvaros, kura dokumentus izdevusi, šiem nevalstisko organizāciju 
izdotajiem, dziednieku kvalifikāciju apliecinošajiem sertifikātiem nav leģitīma, juridiski saistoša pamata 
ārpus katras organizācijas darbības lauka. 

Par dziednieciskās prakses nepieciešamību būtu jārunā īpaši. Ja ārsts, praktizējoties medicīnas 
iestādē, iegūst noteiktas profesionālās iemaņas, tad par dziedniekiem to nevar sacīt. Būtībā viņi var iecelt 
sevi dziednieka amatā un reklamēt savus pakalpojumus, jo valstī nav nevienas iestādes, kuras pienākumos 
ietilptu pārbaudīt šo „speciālistu” profesionālo atbilstību. Dažādas reklāmas, sludinājumi aicina cilvēkus 
izmantot dziednieku pakalpojumus, arī tādus, kurus drīkst sniegt tikai sertificēts ārsts ar medicīnisko 
izglītību. Taču cilvēki uzticas šiem sludinājumiem, pieļaujot, ka plašsaziņas līdzekļos publicētajai 
informācijai var uzticēties. 

Pēc Uzņēmuma reģistra datiem vairākas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) un nevalstiskās 
organizācijas (NVO) savos statūtos paredzējušas darbību ar veselību saistītās jomās. Bet nevienā 
normatīvajā aktā nav definēti nedz šo pakalpojumu sniedzēju profesionālās kvalifikācijas noteikšanas 
kritēriji, nedz izglītošanas principi. Tāpat nav definēta dziednieku, zintnieku, ekstrasensu (kuri minēti 
profesiju klasifikatorā) profesionālā darbība. Jāatzīmē, ka šī joma, raugoties no tiesiskā regulējuma viedokļa, 
tā īsti nav sakārtota arī Eiropas Savienībā (ES) – juridiskās normas (regulas un direktīvas) regulē darbības 
jomās, saistībā ar medicīnu un farmāciju, pārtikas nekaitīgumu, arī veterināriju, bet dziedniecība ES ir 
faktiski atstāta katras dalībvalsts ziņā.  

Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrā ir atrodama tikai viena izglītības iestāde, kura dziedniecības 
jomā kā pieaugušo interešu neformālās izglītības programmu īsteno licencētu trīsgadīgu mācību programmu. 
Attiecīgais SIA savu izglītības iestādi ir nosaucis par Kosmozofijas institūtu Saskarsme, kas var maldināt 
mācīties gribētājus, jo tā piedāvātās studiju programmas piedāvā „apgūt zināšanas, kas dod iespēju cilvēkam 
apjaust savus dzīves ritmus saskaņā ar kosmiskiem dzīves ritmiem un pilnveidot savu radošo spēju attīstību 
un doto potenču izmantošanu turpmākajā dzīves periodā”. [8]  

Tā ir pieaugušo interešu neformālās izglītības programma, nevis augstākās izglītības iestāde, kā 
varētu secināt pēc nosaukumā izmantotā vārda – „institūts. Tikpat maldinoša ir arī norāde, ka: „Pabeidzot 
apmācību, interesents saņem diplomu”. Šim SIA izsniegtajam dokumentam nav izglītību apliecinoša, 
Latvijas valsts atzīta leģitīma diploma juridiskā spēka. 

Tie, kas vēlas studēt ārstniecību, var apgūt dažādas ar medicīnu saistītas studiju programmas valsts 
universitātes tipa augstskolās, kā, piemēram, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), Latvijas Universitātē (LU). 
Uz klasiski tradicionālās ārstnieciskās izglītības bāzes mācību procesā topošie ārsti tiek izglītoti arī tautas 
medicīnas jomā, studijās gūstot ieskatu, ar kādām metodēm strādā dziednieks.  



“Mūsdienu izglītības problēmas“ 

 12

Dziedniecības jomā galvenā problēma ir tā, ka dziednieki pārsvarā ir cilvēki bez jebkādas 
medicīniskas izglītības. Valsts aprobētai dziednieciskās izglītības mācību un/vai studiju organizācijai būtu 
jābūt atšķirīgai no vispārpieņemtajiem standartiem, nozīmīgu vietu personības formēšanā atvēlot dziednieka 
sociālā brieduma pakāpei. Dziednieka iegūtā izglītība, ka jau noskaidrots, ir pašmācībā apgūts prasmju 
kopums. Veselības politikas jomā ir nobriedusi situācija, kad jāsāk apmācīt dziedniekus, ekstrasensus un 
citus tautas veselības jomas pārstāvjus, vadoties pēc vienotām, sertificētām, valsts licencētām mācību 
programmām. Šeit apzināti netiek lietots jēdziens medicīna, jo, saskaņā ar Ārstniecības likumu, ar 
ārstniecību drīkst nodarboties tikai personas, kuras ir ieguvušas profesionālu medicīnas izglītību.. 

LR normatīvo aktu bāzē nav likuma, kurš regulētu tiesiskās attiecības dziedniecībā kā veselības 
nozarē vai apakšnozarē. Par neatļautu ārstniecību ir paredzēta kriminālatbildība, bet profesiju klasifikatorā ir 
dots dziedniecības nodarbju un atļauto manipulāciju apraksts. Dziednieka profesijai ir piešķirts kods, no kā 
var secināt, ka šī nodarbe valstī ir legāla. Taču nav izglītošanās iespēju tautas medicīnā ne pamatizglītības, 
ne profesionālās izglītības līmenī, nemaz jau nerunājot par iespēju apgūt dziedniecības zinības kādā no 
augstākās izglītības apguves līmeņiem.  

Analizējot pētījumā iegūtos datus, nākas secināt, ka šī joma ir saistīta ar daudzām problēmām. Nav 
informācijas, vai kādā no ES valstīm šī joma būtu sakārtota. Pētījuma autore 2006.gada aprīlī, viesošanās 
laikā ES Parlamentā, uzdeva jautājumus par tēmu, saistībā ar dziedniecību ES dalībvalstīs, Ģ.V.Kristovskim. 
Savstarpējās sarakstes kontekstā, ES komitejas pārstāvis, kuru kompetencē ietilpst veselībai veltītie 
jautājumi, Francis Jakoba kungs ir atbildējis, ka šī joma ir atstāta katras dalībvalsts ziņā. Galvenā problēma 
ir tā, ka dziednieciskās darbības rezultātus nav iespējams izmērīt, lai varētu šo veselības nozarei piederīgo 
jomu sakārtot līdzīgi ārstniecībai. Sabiedrībā pamazām briest diskusija par dziednieku darbības tiesiskajiem 
aspektiem, arvien vairāk cilvēku sāk interesēties par veselīga dzīvesveida nozīmi, uztverot dziedniecību kā 
alternatīvu klasiskajai ārstniecībai.  

Lai varētu veidot mācību sistēmu dziedniecībā, būtu nepieciešams: 
- noteikt izglītības līmeņus, proti, vai tā būs neformālā vai profesionālā izglītība, kas nodrošinās 

attiecīgo kvalifikāciju saskaņā ar izglītības standartiem, 
- novērst pretrunu starp nepieciešamību nodrošināt individuālās izglītības vajadzības visiem 

mūžizglītības ietvaros un pieaugošo pieprasījumu pēc šādas izglītības,  
- noteikt dziednieku profesionālās izglītošanās, pilnveidošanās veidus. 

Sakārtojot izglītošanos dziedniecībā, būtu jāņem vērā šīs jomas specifika – par dziednieku pārsvarā 
strādā sociāli nobrieduši cilvēki. Eiropā valdošā tendence sevis pilnveidošanā ir mūžizglītības iespēja. 
Mūžizglītības politikā nav noteikti stingri kopēji kritēriji, kas būtu jāievēro katras dalībvalsts izglītības 
sistēmai. ES mūžizglītība ir definēta kā izglītība, kas aptver visas mērķtiecīgās mācīšanās darbības (gan 
formālās, gan neformālās), kas vērstas uz savu zināšanu un prasmju uzlabošanu.  

Saskaņojot izglītības attīstības procesus šajā straujajā pārmaiņu laikā, lai pēc vienotiem kritērijiem 
varētu apmācīt dziedniecības jomā nodarbinātos, nepieciešams veidot pedagogu kontingentu. Pedagoģiskā 
procesa iekšējās likumības darbojas neatkarīgi no teorētiskās pieejas vai metodiskā nodrošinājuma. 
Dziedniecības praksē darbojas stipri iesakņojušās tradīcijas, kuras ir jāņem vērā, veidojot mācību 
programmas netradicionālās medicīnas jomā.  

Dabiski, izriet jautājums – ja dziedniecība neiekļaujas nevienā no izglītības jomām, vai nav lietderīgi 
rīkoties saskaņā ar ES nostādnēm, piemēram, mūžizglītības kontekstā? Izstrādājot vienotu izglītības 
programmu dziedniecībā, varētu gūt vairākus ļoti vērtīgus rezultātus veselības nozarē kopumā – gan veikt 
vispārēju sabiedrības izglītošanu par veselības nozīmi kvalitatīvas dzīves nodrošināšanā, gan sakārtot 
izglītošanās iespējas, nosakot vienotus standartus dziednieku izglītošanas jomā. Galvenais – jāveido vienots 
mācību programmu cikls pēc pakāpeniskuma principa, lai dziednieks, uzsākot profesionālo darbību, būtu 
ieguvis vismaz nepieciešamo zināšanu un prasmju minimumu gan ārstniecībā, gan dziedniecībā.  

Šobrīd jautājums paliek atklāts – pēc kādas sistēmas, ar kādām metodēm, kādus pedagogus 
pieaicinot, mācīt dziedniecības pārstāvjus. Vai šobrīd sabiedrība vispār ir gatava leģitimēt dziedniecību, vai 
ir nepieciešamas valsts atzītas mācību programmas? Sabiedrība tiek aicināta uz diskusiju – sniegt savus 
priekšlikumus šī sasāpējušā un delikātā, bet valstiski nedefinētā jautājuma risināšanā.  
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Breiha, S. DZIEDNIEKU IZGLĪTOŠANA LATVIJĀ: REALITĀTE UN IESPĒJAS 

Raksta autore noskaidro pēc kādas sistēmas, ar kādām metodēm, kā arī kādus pedagogus pieaicināt mācīt dziedniecības pārstāvjus. 
Sabiedrība tiek aicināta uz diskusiju – sniegt savus priekšlikumus šī sasāpējušā un delikātā, bet valstiski nedefinētā jautājuma 
risināšanā.  
Atslēgas vārdi: dziedniecība, tautas izglītības tradīcijas, neformālās izglītības programma 

 
 

 
 

Breiha, S. HEALERS TRAINING IN LATVIA: ACTUALITY AND POSSIBILITIES 
The author makes it clear which methods, what systems and what kind of  teachers should be used in teaching representatives of 
folk-medicine. Society is welcome to take part  in the discussion and express their views on how this sore and delicate matter 
having no definite position in the state should be sorted out. 
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