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Profesijas standarta izstrādes vēsture

• 2005. gads

• 2016. gads

• 2017. gada 1. jūnijā 
stājas spēkā jaunas 
prasības profesijas 
standarta formātam 
un saturam



Profesijas standarta aktualizācijas 

Darba grupa

• Projekta vadītāja: Kristīne Detkova 

• Moderators: Gunta

• Rakstvede: Aija Muceniece 

• Piedalās: Evita Kassaliete, Aiga Švede, Krista Caune-Bērziņa, Inese 
Grabovska, Jeļena Stūriška

• Realizēta online aptauja optometristiem par dažādu optometrista darba 
uzdevumu veikšanas biežumu un nozīmīgumu.  Aptauju aizpildījuši 94 
optometristi, kuri nodarbināti 21 dažādā optikas nozares uzņēmumā.



Profesijas standarta saturs

Optometrista pienākumi

1. Redzes funkciju novērtēšana

2. Acs struktūru veselības novērtēšana

3. Korekcijas un pēcaprūpes nozīmēšana

4. Redzes rehabilitācijas rekomendēšana

5. Profesionālās darbības pamatprincipu īstenošana un ievērošana



Pienākums: Redzes funkciju novērtēšana
• Izzināt redzes pārbaudes vizītes mērķi un 

anamnēzi

• Novērtēt cilvēka ķermeņa un galvas pozu, acu 
novietojumu un cilvēka uzvedību

• Nomērīt acu struktūru un redzes parametrus

• Noteikt redzes asumu un vadošo aci

• Pielāgot subjektīvo refrakciju

• Novērtēt binokulārās redzes funkcijas un acs 
akomodācijas spējas

• Veikt dažādu redzes funkciju pārbaudi

• Novērtēt redzes funkcionālos mērījumus 
dinamikā

• Veikt redzes skrīningu

 Uzdevumu kopums, kas 
sastāda redzes pārbaudes 
izmeklējumu daļu.

 Ietver dažādus 
optometrista darbā 
izmantotos 
papildizmeklējumus.

 Iekļauj dažāda veida redzes 
skrīninga aktivitātes.



Pienākums: Acs struktūru veselības novērtēšana

• Novērtēt acu priekšējo daļu struktūras

• Novērtēt acs asaru sistēmu

• Veikt acu mugurējo daļu novērtēšanu

• Noteikt acs spiediena ietekmi uz acs 
veselību

• Novērtēt acu zīlītes un  to darbību

• Atpazīt acs un vispārējās veselības 
traucējumus un riskus

 Uzdevumi pacienta acu veselības 
stāvokļa kontrolei, ar mērķi 
identificēt situācijas, kad 
nepieciešama citu speciālistu iesaiste

 Realizēt sauso acu aprūpi 
(gadījumos, kad vēl nav 
nepieciešama oftalmaloga iesaiste)

 Ietver acu anatomisko struktūru 
mērījumus, kas nepieciešami citu 
darbību veikšanai (atbalsts 
oftalmologiem, kontaktkorekcija 
u.tml.)



Pienākums: Korekcijas un pēcaprūpes nozīmēšana
• Nozīmēt briļļu korekciju un tās lietošanas 

režīmu

• Nozīmēt kontaktlēcu korekciju

• Veikt kontaktlēcu lietošanas un kopšanas 
apmācību

• Nozīmēt vājredzības korekcijas līdzekļus

• Izrakstīt prizmatisko korekciju

• Veikt izmeklējumus saistībā ar acu 
ķirurģiskajām operācijām

• Veikt pēcaprūpi

• Izrakstīt konsultanta slēdzienu

 Konkrētu refraktīvās korekcijas 
līdzekļu izrakstīšana

 Kontaktlēcu pacientu apmācība un 
uzraudzība

 Konkrētu darba devēju uzdotu 
izmeklējumu veikšana, atbalstot 
oftalmaloģijas speciālistus, kuri 
veic acu operācijas

 Konsultanta slēdzienu rakstība un 
nosūtīšanas pie citiem 
speciālistiem realizēšana



Pienākums: Redzes rehabilitācijas rekomendēšana

• Novērtēt redzes uztveres spējas

• Organizēt individuālo redzes terapiju

• Rekomendēt neoptiskos vājredzības korekcijas 
līdzekļus

• Apmācīt pielāgoties vājredzības stāvoklim un 
pielietot izrakstīto vājredzības korekcijas 
līdzekli

• Konsultēt redzes ergonomikas un redzes 
higiēnas jautājumos

• Sniegt rekomendācijas par redzes profilaksi

 Uzdevumi, kas saistīti ar redzes 
treniņu realizēšanu un 
pacientu atbalstīšana, palīdzot 
pielāgoties komplicētām 
redzes situācijām

 Konsultācijas redzes profilaksei 
un pareizas noslodzes 
organizēšanā



Pienākums: Profesionālās darbības pamatprincipu 
īstenošana un ievērošana
• Ievērot profesionālo ētiku un veidot optometrista tēlu

• Veikt savus uzdevumus atbilstoši uzņēmuma darba organizācijas principiem

• Ievērot darba, vides un veselības aizsardzības prasības

• Rīkoties ārkārtas situācijās

• Sniegt pirmo palīdzību

• Ievērot darba tiesisko attiecību normas

• Strādāt individuāli un sadarbojoties ar darba kolēģiem

• Ievērot darba izpildes termiņus un kvalitātes prasības

• Lietot valsts valodu un divas svešvalodas

• Lietot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas

• Pilnveidot profesionālo kvalifikāciju

• Veikt topošo redzes speciālistu apmācību

• Veikt pētījumus par redzi

• Izglītot sabiedrību par primārās redzes aprūpes jautājumiem

 Profesiju vispārējās prasmes 
apkopojošie uzdevumi

 Uzdevumi optometristu 
zināšanu pēctecības un 
profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanas nodrošināšanai

 Zinātniskā darbība un iesaiste 
sabiedrības izglītošanā



Paldies par uzmanību!


