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Pētījuma aktualitāte

Optometrista asistenta studiju programma un 
profesija Latvijā ir jauna, tāpēc aizvien nav saprotams 
kādi būs pienākumi un prasības šīs profesijas 
pārstāvjiem.



Pētījuma mērķis un hipotēze

Mērķis ir apzināt cik gatavi ir optometristi deleģēt daļu no saviem 
esošajiem darba pienākumiem optometrista asistentiem un cik 
lielā mērā esošie optikāri būtu gatavi uzņemties papildu 
pienākumus.

Hipotēze: jaunas profesijas ir iespējams pielīdzināt citu Eiropas 
valstu pieredzei un adaptēt to Latvijas tirgum



Pētījuma uzdevumi

1. Izpētīt un salīdzināt dažādu Eiropas valstu optikas darbinieku pienākumus;

2. Izpētīt optometrista šī brīža pienākumus un salīdzināt tos ar optometrista 
asistenta plānotajiem pienākumiem;

3. Izveidot anketu optometristiem, lai noskaidrotu, cik daudz no esošajiem 
pienākumiem viņi būtu gatavi deleģēt optometrista asistentiem;

4. Izveidot anketu optikāriem, lai noskaidrotu, cik daudz viņi būtu gatavi 
uzņemties papildu pienākumus.



Pētījuma metodoloģija
• Metode: 

• dokumentu un literatūras analīze;

• anketēšana

• Instruments: anketēšana

• Dalībnieki/respondenti: SIA «OC VISION» optikāri un optometristi

• Norises vieta: uzņēmuma SIA “OC VISION” optikas veikali

• Norises laiks: 04.12.2022.-20.12.2022.

• Datu apstrādes metode/veids:

• grafiskā analīze;

• aprakstošā statistika;

• datu rindas analīze



Pētījuma rezultāti
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Darbi, ko optometrists šobrīd deleģē, salīdzinājumā ar darbiem, ko optikārs jau veic

Optometrists jau deleģē Optikārs jau veic



Pētījuma rezultāti
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OPTOMETRISTU ATBILDES: Kāda ir jūsu 
attieksme pret sadarbību ar optometrista 
asistentu savā praksē?

OPTIKĀRU ATBILDES: Kāda ir jūsu 
attieksme pret optometrista asistenta 
amatu savā praksē?

27

8

3

Esmu atvērts attīstībai un optometrista asistenta amata ieviešanai
optikās, lai uzlabotu pacientu apkalpošanas kvalitāti un ātrumu un
atvieglotu manu darbu
Neesmu pārliecināts, ka optometrista asistenti ir vajadzīgi, jo
optometristi un ārsti paši tiek ar visu lieliski galā

Optometrista asistents optikā ir pilnīgi lieks, jo pietiek ar
pārdevēju un optometristu vai ārstu, bet papildu cilvēks tikai
traucētu.
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Esmu atvērts sadarbībai, lai uzlabotu pacientu apkalpošanas kvalitāti
un ātrumu un atvieglotu manu darbu

Neesmu pārliecināts, ka spētu sadarboties ar optometrista asistentu,
esmu pieradis visu darīt pats

Optometrista asistenta klātbūtne man tikai traucētu, es pats visu varu
izdarīt ātrāk un labāk



Secinājumi
1. Analizējot citu Eiropas valstu optometrista asistenta darba pienākumus, var secināt, ka šīs 

profesijas pārstāvjiem ir līdzīgi darba pienākumi kā Latvijā.

2. Optometrista pienākumos šobrīd ietilpst daudzi uzdevumi, kuri patērē laiku, bet kuru 
veikšanu varētu uzticēt optometrista asistentam. 

3. Optometrista asistentam nākotnē būtu sava vieta optikas salonos, jo optometristi daļu no 
saviem esošajiem pienākumiem ir gatavi deleģēt optometrista asistentiem. Vairums 
optometristu ir atvērti sadarbībai ar optometrista asistentu, kas nozīmē, ka  deleģējamo 
uzdevumu daudzumu līdz ar optometrista asistenta ienākšanu optikā ir iespējams 
palielināt.

4. Pēc optikāru sniegtajām atbildēm var secināt, ka daļu no optometrista asistenta darba 
uzdevumiem optikās strādājošie optikāri jau veic. Gan optometristi, gan optikāri ir 
ieinteresēti optometrista asistenta ieviešanai optikas salonos, lai uzlabotu pacientu 
apkalpošanas kvalitāti un ātrumu un atvieglotu optometrista darbu.



Paldies par uzmanību!
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