JAUNĀ REDAKCIJA
Pieņemts:
Ar LOOA Valdes lēmumu 2016.g.15.jūnijā
valdes sēdes protokols Nr. 5/2016
Latvijas optometristu un optiķu asociācijas
KVALIFIKĀCIJAS PADOMES
Nolikums
I.

Vispārīgie jautājumi
1. Latvijas optometristu un optiķu asociācijas (turpmāk – LOOA) Kvalifikācijas
Padome (turpmāk – Padome) ir Latvijas optometristu un optiķu asociācijas
(turpmāk - LOOA) pastāvīga optometrisu un optiķu profesionālās uzraudzības
institūcija, kuras darbības galvenais mērķis ir aizsargāt primārās redzes aprūpes
sistēmas klientus no nekvalificētiem un redzei kaitīgiem pakalpojumiem.
2. Padome darbojas saskaņā ar LOOA statūtiem, šo Nolikumu, LR normatīviem
aktiem.

II.

Padomes darbības uzdevumi, funkcijas un tiesības
1. Padomes uzdevumi:
1.1. nodrošināt augstu profesionālās kvalifikācijas kritēriju saglabāšanu,
kvalifikācijas uzturēšanu un celšanu optometristu un optiķu profesionālās
darbības nozarē;
1.2. nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu optometristu un optiķu profesionālās
kompetences novērtēšanu, pastāvīgās prakses uzraudzību, ar to saistītās
informācijas uzturēšanu un aktualizēšanu Optometristu un optiķu reģistrā.
2. Padomei ir šādas funkcijas:
2.1. izstrādāt sertifikācijas shēmu, to sistemātiski pārskatīt un validēt;
2.2. definēt un realizēt politiku un procedūras sertifikātu piešķiršanai;
2.3. izstrādāt sertifikācijas un resertifikācijas noteikumus;
2.4. veikt optometristu un optiķu tālākizglītības kursu satura akreditāciju un
piešķirt tālākizglītības uzskaites punktus iesniegtajiem kursu projektiem;
2.5. piešķirt tālākizglītības uzskaites punktus pēc individuāla pieprasījuma par
aktivitātēm;
2.6. uzturēt akreditēto tālākizglītības kursu datu bāzi;
2.7. veikt sertificējamo personu iegūto kredītpunktu reģistrāciju un uzskaiti;
2.8. pēc sertificējamās personas pieprasījuma sniegt izziņu par datu bāzē reģistrēto,
personas iegūto tālākizglītības apjomu.
3. Padomei personu sertifikācijā ir sekojošas tiesības:
3.1. pieprasīt un saņemt no sertificēšanas pretendentiem kompetences
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novērtēšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju;
3.2. pieprasīt un saņemt no praktizējošiem optometristiem un optiķiem
resertifikācijai nepieciešamos dokumentus;
3.3. iekasēt no sertificējamām un resertificējamām personām maksu par
sertifikācijas un resertifikācijas pakalpojumiem, ieņēmumus izmantojot
sertifikācijas īstenošanai ;
3.4. izskatīt apelācijas un sūdzības, pieņemt lēmumus savlaicīgi un objektīvi.

III.

Padomes sastāvs
1. Padomi pēc valdes priekšlikuma darbam uz četriem gadiem ievēl LOOA
kopsapulce.
2. Padome ievēl no sava vidus priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un
atbildīgo sekretāru.

IV.

Padomes darba organizācija
1. Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs.
2. Padomes priekšsēdētājs:
2.1. organizē un vada komisijas darbu;
2.2. nosaka Padomes sēžu laiku un apstiprina to darba kārtību;
2.3. sasauc un vada Padomes sēdes;
2.4. nosaka Padomes locekļu pienākumus.
3. Padomes pastāvīgie pienākumi, tiek sadalīti Padomes locekļu atbildībā.
Nesadalītie pienākumi paliek priekšsēdētāja atbildībā.
4. Padome, lemjot par atbilstības novērtēšanu vai sertifikāciju, var veidot darba
grupas.
5. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes gadā.
Padomes sēdi var sasaukt arī 3 (trīs) Padomes locekļi vienojoties.
6. Padomes sēdes vada tās priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
7. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz pieci Padomes locekļi.
Padomes lēmumi ir pieņemti, ja par tiem balso puse no Padomes locekļiem. Ja
par lēmumu balso puse no Padomes locekļu skaita, izšķirošā ir Padomes
priekšsēdētāja balss.
8. Padomes lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot klātbūtnē vai elektroniski.
Aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa kaut viens Padomes loceklis.
9. Padomes sēdes ir atklātas, izņemot personāliju apspriešanu, kad sēde tiek
paziņota par slēgtu, ja to pieprasa kaut viens Padomes loceklis. Visi balsojumi
par personālijām ir aizklāti.
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V Kvalifikācijas padomes kvalitātes vadības principi
1. Padome savā darbībā izprot neietekmējamības nozīmīgumu, risina interešu
konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.
2. Padome nezimanto procedūras, kas negodīgi traucētu vai kavētu pretendentu
piekļuvi sertifikācijai.
3. Padomes sēdes un visi pieņemtie lēmumi tiek dokumentēti.
4. Padomes darba pārraudzības dokumentu revīziju veic LOOA valde.
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