
LOOA Kvalifikācijas padomes atskaite
2019.gada 17.marts

LOOA Kvalifikācijas padomes priekšsēdētāja GUNTA KRŪMIŅA



Pirmie sertifikāti

Griķe Baiba

Kliesmete Egija

Turko Antons

Zariņa Žanna

Apsveicam!
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Resertifikācija

Bišere Monika

Detkova Kristīne

Fiļimonova Liāna

Gūtmane Ausma

Gžibovska Sarmīte

Jaunkalne Santa

Kezika Irina

Kuibida Marija

Kvetkovska Natālija

Apsveicam!

Portakova Ksenija

Rikena Ieva

Strazdiņa Sandra

Šermukšne Zinta

Šķirmante Jolanta

Tetervenoka Natālija

Tiščicka Viktorija

Zvirgzdiņa Madara
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Tuvojas 2020.gada 1.janvāris

Padarāmais…

Līdz 31.10.2019. Līdz 31.12.2019.

LOOA

No 02.01.2020.

Darba devēji

LOOA 
optometristu

reģistrs

Sertificēto 
optometristu

saraksts

Veselības inspekcijai Veselības inspekcijai
&

LĀPPOS

LOOA

Veselības inspekcijai

Optometristu
darba
vietas
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Paveicamie darbi (1)

1) LOOA biedriem-optometristiem būs jāiesniedz LOOA asociācijai:

a) aizpildīta Veselības inspekcijas uzskaites karte F212-2v 

oriģinālā anketa

parakstīta!!!

b) diploma kopija – labas kvalitātes

c) laulības apliecības kopija – labas kvalitātes

d) reģistrācija jau ir sākusies no 2019.gada 1.janvāra

2) Datus apkoposim līdz 2019.gada 31.oktobrim

3) Datu nodošana VM Veselības inspekcijai 2019.gada 15.novembrī 

Reģistrs – pirmais darbs!
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Paveicamie darbi (2)

1) Sertificēto LOOA biedru-optometristu datu nodošana Veselības inspekcijai

2) Sertifikācijas komisijas izveide un apstiprināšana (ŠODIEN)

1) sastāvā 7 LOOA resertificēti optometristi

2) LĀPPOS apstiprina pēc LOOA vēlēšanām 

3) darbu uzsāk 2019.gada pavasarī
1) izstrādā Sertifikācijas komisijas NOLIKUMU

2) sagatavo jautājumu banku (1000 jautājumi ar 5 atbildēm)

3) izstrādā praktiskā eksāmena vērtēšanas kritērijus

4) Jautājumus un kritērijus sagatavo līdz 2019.gada vasarai, iesniedz LĀPPOS

5) pirmā sertifikācijas sēde 2020.gada martā-aprīlī

Sertifikācija
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Paveicamie darbi (3)

1) Absolventiem jābūt darba pieredzei vismaz 2 mēnešus

2) Iesniedz darba pārskatu (uzņēmuma parakstītu)

3) Iesniedz diploma kopiju

4) Kārto eksāmenu

1) teorētisko daļu – 100 jautājumi (75% latiņa)

2) praktisko daļu – 1-2 pacienti (75% latiņa)
5) knknk

6) Eksāmenu pieņem 

1) vismaz 50% no sertifikācijas komisijas sastāva

2) LĀPPOS prezidentes vietniece B.Feldmane

Sertifikācija (pirmreizējā)

Ja eksāmenā izkrīt – atkārtots eksāmens pēc gada!!!
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Paveicamie darbi (4)

1) Iesniedz iesniegumu un dokumentus vismaz 3 mēnešus pirms sertifikāta 

beigām

1) Iesniedz darba pārskatu (uzņēmuma parakstītu)

2) Apliecinājumus iegūtajiem 150 TIP

1) pārskats par TIP (ŠODIEN)

2) resertifikācija 2020.gada pavasarī – jābūt savāktiem 150 TIP par pēdējiem 
5 gadiem

3) MK noteikumi Nr.943 «Ārstniecības personu sertifikācija»

Resertifikācija

Neatliekamās palīdzības kurss – jāapgūst pirms resertifikācijas!
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Paveicamie darbi (5)

1) Resertificējies optometrists līdz 2019.gada pavasara LOOA kongresam

2) Cilvēks ar lielu atbildības sajūtu un apzinīgs

3) Cilvēks, kuram ir laiks aktīvi darboties ārpus sava darba laika

4) Objektīvs vērtējot kolēģu praktiskās iemaņas

5) Spējīgs

a) nodefinēt tēmas, par kurām veidos jautājumus

b) veidot, domāt jautājumus

c) izstrādāt kritērijus praktiskā eksāmena daļai

d) izstrādāt kritērijus darba pārskata vērtēšanai

e) pieņemt praktiskos eksāmenus

Sertifikācijas komisija
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Biežāk uzdotie jautājumi
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1

Rakstiet looa-kp@inbox.lv
Anete Petrova atbildēs, vai 
pāradresēs pēc piederības 

Ja ir neskaidrība par reģistrāciju, par 
sertifikātiem…

Atbilde
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2 Kad LOOA izdos pēdējos sertifikātus?

Atbilde

Līdz 2019.gada 1.oktobrim tiek pieņemti 
pēdējie individuālie pieteikumi pēc vecā 

parauga. 2019.gada novembrī tiek izsniegti 
pēdējie LOOA sertifikāti.

Pēc 2020.gada 1.janvāra sertifikātus 
izdos LĀPPOS un dokumenti būs vienalga 
jāiesniedz LOOA Sertifikācijas komisijai –

vienā mapītē!!!
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3
Vai esošais sertifikāts būs derīgs pēc 
2020.gada 1.janvāra?

Atbilde

Jā, esošais LOOA sertifikāts derīgs līdz 
norādītam datumam.

Pārejas periodā, līdz visiem būs LĀPPOS 
izdotie sertifikāti – tie ir leģitīmi.
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4
Kas būs jādara pēc 2020.gada 1.janvāra, 
lai iegūtu sertifikātu?

Atbilde

Ja sertifikāts ir…
(1) Jākrāj visi apliecinošie dokumenti 5 gadus
(2) LOOA izdos izziņu par 2015.-2019.gada 

rīkotiem pasākumiem un kuri ir uzskaitīti 
elektroniskā sistēmā

(3) Jāiesniedz visi dokumenti kopā, kas uzskaitīti 
8.slaidā, 3 mēnešus pirms sertifikāta 
derīguma beigām

Ja sertifikāts nav…
(1) Jākārto eksāmens
(2) Līdz eksāmena nokārtošanai jābūt mentoram
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5
Ja man nebūs sertifikāts, ko es varēšu 
darīt?

Atbilde

(1) Jāziņo savam darba dēvējam, ka šāda 
situācija radusies

(2) Darba devējiem jāapzina savus 
optometristus

(3) Ja nav sertifikāts, tad drīkst strādāt tikai 
mentora vadībā – uzņēmums nozīmē 
atbildīgo, kas arī atbild par aizbildināmo

(4) Students, kas studē maģistratūrā varēs 
strādāt tikai mentora uzraudzībā!
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6 Kur varēs apgūt «Neatliekamo palīdzību»?

Atbilde

(1) Ļoti ceru, ka LOOA noorganizēs kursus 
vai lielie darba devēji noorganizēs 
savā uzņēmumā.

(2) Absolventi, kas pretendēs uz pirmo 
sertifikātu, ja būs apguvis studiju laikā 
«Neatliekamo palīdzību», tad to 
akceptēs.

(3) Reizi piecos gados visiem jāapgūst 
būs atkārtoti.
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7
Vai pēc 2020. gada 1. janvāra LOOA 
izdos apliecinājumu par LOOA 
pasākuma apmeklējumu?

Atbilde

Jā, izdos pdf formātā, nosūtot uz e-pastu 
pēc pasākuma un pēc pieraksta lapas.
Ja dalībnieks ne-LOOA biedrs vēlēsies 
apliecinājumu par dalību, par to būs 
jāmaksā 10,- EUR 
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8 Vai OTP tiks konvertēti?

Atbilde

(1) Nē, jo sagatavojot dokumentus uz 
resertifikāciju katram pašam būs 
jāizveido mape ar visiem 
apliecinājumiem (kopijām) pēc jaunās 
TIP sistēmas* par pēdējiem 5 gadiem.

(2) LOOA izdos izziņu tikai par LOOA 
akceptētiem 2015.-2019.gada 
pasākumiem. Sākot ar 2020.gada 
1.janvāri būs pdf apliecinājums visiem 
LOOA rīkotajiem pasākumiem. 

(3) Jūsu uzdevums vaicāt pasākuma 
organizatoriem ‘dalības apliecinājumu’.

*MK noteikumi Nr.943 «Ārstniecības personu sertifikācija»
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9 Kad būs pirmie eksāmeni?

Atbilde

Tiek plānots 2020.gada marts-aprīlis.
2020.gada absolventiem orientējoši 
oktobris-novembris.
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9 Vai reģistrācija visiem ir obligāta?

Atbilde

Jā, ja strādā par «optometristu». 

Svarīgi atcerēties!
Pienākums mēneša laikā pēc izmaiņu 
rašanās iesniegt Veselības inspekcijā 
izmaiņu lapu*.

*MK noteikumi Nr.317 «Ārstniecības personu un 
ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, 
papildināšanas un uzturēšanas kārtība» 5.pielikums
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10 Kādas būs izmaksas par sertifikāciju?

Atbilde
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*MK noteikumi Nr.672 «Ārstniecības personu un ārstniecības 
atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifi-
kācijas maksas pakalpojumu cenrādis»

To nosaka MK noteikumi*

Sertifikāts ar eksāmenu – 59,76 EUR
Resertifikācija – 48,38 EUR 



Paldies par uzmanību!



Sertifikācijas komisijas kandidāti

Dati uz 15.03.2019.

67%

33%

LOOA sastāvs

Ievads

Sertificētie 
optometristi



Sertifikācijas komisijas kandidāti

Kritēriji:

• Dzīvo un strādā Latvijā

• Ir bijusi resertifikācija un derīgs sertifikāts

• Nav LOOA Kvalifikācijas padomē

• Nav saistīts ar studiju procesu izglītības iestādē

• Objektīvs un spējīgs vērtēt kolēģus

• Gatavs atrast laiku darbam komisijā

Potenciālie kandidāti bija 19

Piekrita darboties 10 optometristi



Lāsma 
Bogdāne

Agnese 
Jēce

Jeļena
Stūriška

Svetlana 
Zavadska

Zanda 
Ruskule

Aija
Muceniece

Anda 
Veinberga

Ieva
JēkabsoneIeva

Ansone

Viktorija
Vlasenko

Izvēle Jūsu rokās!



Statistika
Pavisam absolventi – optometristi - 251 

LOOA derīgi sertifikāti ir 157 optometristiem

27 LOOA biedriem praktizējošiem optometristiem nav sertifikāti

Sertifikāti nav 94 absolventiem

2020.gadā 33 sertificētiem optometristiem beigsies sertifikāta

termiņš – komisijai jāorganizē izskatīšana jau martā-aprīlī, kā

arī būs jāpieņem eksāmeni, kuriem nav sertifikāti


