
1 

Konkursa “LOOA gada optometrists” nolikums 

 

LOOA balvas mērķis ir: 

• optometrista profesijas popularizēšana; 

• optometrista profesionālās izaugsmes veicināšana; 

• optometristu pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. 
 

Konkursa rīkotājs – LOOA valde 
 

Konkursa dalībnieki (balvas pretendenti) 

Balvai var tikt nominēts jebkurš optometrists – LOOA aktīvs biedrs (vismaz 3 gadus) ar spēkā esošu 

sertifikāciju. 
 

Vērtēšanas periods 

 

Valde nosaka periodu katram gadam. 

2021. gads – no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. 
 

Izvirzīšanas kārtība: 

• balvai var pieteikties pats pretendents, LOOA biedrs (vismaz 3 gadus), sertificēts optometrists; 

• pretendentu var izvirzīt jebkurš LOOA biedrs vai darba kolēģis; 

• pretendentu var izvirzīt LOOA valde; 

• pretendentu var izvirzīt uzņēmums, kurā strādā optometrists. 
 

Pieteikums balvai jāiesniedz LOOA elektroniski līdz 2022. gada 31. janvārim, plkst. 23:59 uz e-pasta 

adresi looasociacija@gmail.com 
 

Pieteikuma saturs (iesniedzamie dokumenti): 

1. Pieteikums – eseja, ko raksta pretendenta izvirzītājs. Ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes par to, kāpēc 

konkrētais optometrists tiek izvirzīts balvai. 

2. Profesionālās darbības vērtējums – darba devēja, tiešā vadītāja vai tuvākā kolēģa aizpildīta anketa 

par balvas pretendenta sniegumu, veicot profesionālos optometrista darba pienākumus. 

3. Pretendenta balvas gada laikā paveiktais optometrijas jomā – izvirzītā optometrista pašnovērtējuma 

anketa par gada laikā paveikto. 
 

Lai pieteiktā pretendenta kandidatūru var objektīvi izvērtēt, nepieciešami visi augstākminētie dokumenti 

(pieteikums, vērtējums, padarītais-pašnovērtējums). Tomēr, ja optometristu balvai izvirza persona, kas 

nevar iesniegt profesionālo vērtējumu, tad var lūgt citu personu (veikala vadītāja, uzņēmuma pārstāvja 

u.c.) palīdzību novērtējuma sniegšanai, vai lūgt LOOA atbalstu īsto kontaktpersonu uzrunāšanai. 

 

Visiem dokumentiem ir jābūt parakstītām pdf datnēm. 
 

Dalībnieku (balvas pretendentu) vērtēšanas kritēriji: 

1. Profesionālā darbība optometrista kabinetā, optikā. 

2. Optometrista darbība optometrijas vidē – mentors, menedžeris, klīnisko prakšu vadītājs, mācību 

procesa organizētājs un vadītājs, optometrijas sociālo norišu aktīvs dalībnieks, sniegtais 

ieguldījums optometrijas nozares attīstībā. 
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3. Optometrista darbība zinātnē, izpētē, jaunu metožu izstrādē. 

4. Optometrijas popularizēšana sabiedrībā – mediji, publicitāte, sabiedriskais darbs, finanses. 

5. Personiskā kvalifikācijas celšana – dalība semināros, konferencēs, tālākizglītības pasākumos. 

 

Vērtēšanas komisija 

Pretendentu iesniegumus izskata un lēmumus pieņem vērtēšanas komisija. 

Vērtēšanas komisijas skaitlisko sastāvu un personas nosaka LOOA valde. 

Konkursa komisijas sēdes tiek protokolētas, un tās paraksta visi klātesošie komisijas locekļi. Komisija 

darbojas uz šī nolikuma pamata un komisijas sastāvs tiek publiskots tikai pēc konkursa noslēguma. 

 

Vērtēšanas kārtība 

Pēc noteiktā dokumentu iesniegšanas termiņa LOOA valde un vērtēšanas komisija apkopo saņemtos 

pieteikumus. 

Vērtēšanas komisija patur tiesības atteikt pretendenta izvērtēšanu balvai, ja konstatē, ka pieteikuma saturs 

ir apšaubāms (nav pierādāms) vai pretendents neatbilst LOOA izvirzītajiem kritērijiem. Vērtēšanas 

komisijai ir tiesības lūgt balvas pretendentu vai tā pieteicēju iesniegt papildus informāciju vai dokumentus 

par profesionālās darbības sasniegumiem, ja tas nepieciešams objektīvai novērtējuma veikšanai. 

Vērtēšanas komisija patur tiesības neizpaust vērtēšanas analīzi. 

 

Balvas pretendentu izvirzīšanu LOOA valde izziņo www.optometrija.lv vietnē. 

 

1. konkursa kārta 

Visu LOOA apstiprināto balvas pretendentu vārdus ar spilgtākajiem citātiem no pieteikuma anketām 

publicē optometrija.lv vietnē, informējot optometrijas sabiedrību par pieteiktajiem pretendentiem. Šāda 

pretendentu publicēšana piesaistītu citu LOOA biedru, klientu vai bijušo kolēģu atsauksmes. Vienlaikus 

balvas pretendentu vārdu publicēšana darbosies jau kā zināma balva – nominācija izvirzītajiem 

optometristiem. 

 

2. konkursa kārta 

Pēc visu iesniegto pieteikumu, profesionālo vērtējumu, pašnovērtējumu un atsauksmju analīzes, 

vērtēšanas komisija izvirza vismaz 3 (bet ne vairāk kā 5) nominantus kolēģu balsojumam LOOA 

kongresā. 

 

3. konkursa kārta 

LOOA kongresā (konferencē) iepazīstina biedrus ar nominētajiem optometristiem, viņu sasniegumiem un 

veikumu. Pēc tā seko kolēģu novērtējums balsojumā LOOA kongresā (konferencē) klātienē. 


