LOOA valdes atskaite
par 2020.gadu.
LOOA valdes pr-ja. Anda Balgalve
Valdes loceklis Vitolds Grabovskis

LOOA struktūra
▪

LOOA valde
Priekšsēdētāja: Anda Balgalve
Locekļi: Gunta Krūmiņa, Linards
Kovalevskis, Pēteris Cikmačs, Kristīne
Detkova, Vitolds Grabovskis

Sertifikācijas komisija.
Priekšsēdētāja: Aija Makovska
Locekļi: Zanda Ruskule, Agnese Jēce, Ieva
Ansone, Ieva Jēkabsone, Jeļena Stūriška,
Viktorija Vlasenka

Kvalifikācijas padome:
Priekšsēdētāja: Gunta Krūmiņa
Locekļi: Krista Caune-Bērziņa, Kristīne
Detkova, Inese Grabovska, Evita Kassaliete,
Karola Panke, Inese Petroviča, Aiga Švede

LOOA prezidents Ivars Lācis

Ētikas komisija:
Priekšsēdētāja: Karola Panke
Locekļi: Jeļena Slabcova, Evija Barkāne,
Linards Kovaļevskis, Aiga Švede
Patērētāju strīdu risināšanas komisijas sastāvs:
Kristīne Detkova, Jeļena Slabcova, Karola
Panke, Evija Barkāne, Linards Kovaļevskis, Pēteris
Cikmačs, Vitolds Grabovskis
LOOA ekspertu komisija Veselības inspekcijā:
Karola Panke, Kristīne Detkova, Jeļena Slabcova,
Evija Barkāne, Aiga Švede, Aija Makovska

Asociācijas biedri.
LOOA biedri kopā: 253
No tiem:
Sertificēti optometristi 190
Nesertificēti optometristi 27
Oftalmologi 15
Studenti 4
Citi optikas nozares pārstāvji 17.
2020. gadā iestājušies vai atjaunojuši
darbību LOOA 22

Izslēgti vai pārtraukuši darbību LOOA 7

LOOA valdes 2020.gada galvenie
darbības virzieni
.

▪ Mācību semināru organizēšana.
▪ Atbalsts citu organizētajiem mācību semināriem.
▪ Optometrista asistenta studiju programmas izveidošanas atbalsts.
▪ Sadarbība ar valsts iestādēm optometrijas likumdošanas sakārtošanā.

▪ Optometristu kopienas pasākumu organizēšana.
▪ Sabiedrības informēšana par optometristu darbu.
▪ Darbība patērētāju aizsardzības institūcijās.
▪ Sadarbība ar starptautiskajām optometristu organizācijām.

▪ 2020.gadā notika 9 valdes sēdes.

▪ Pasākumi:
▪ Mācību semināru organizēšana.
▪ LU un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference 16.02.2020.
▪ LOOA 26. kongress plānots 22.03.2020., atskaites publicētas LOOA mājas lapā.
▪ Referāti pārcelti uz tiešsaistes semināru.
▪ LOOA tiešsaistes seminārs 14.06.2020.
▪ LOOA vasaras seminārs Līgatnē 16.08.2020.
▪ LOOA un OC VISION kopīgā konference “Kontaktlēcu aktualitātes 2020” 01.11.2020.
▪ (tiešsaiste) – pateicība galvenajam organizatoram Kristīnei Detkovai
▪ Pasaules diabēta dienai veltīts LOOA seminars 15.11.2020.
▪ (tiešsaistē) – pateicība galvenajai organizatorei Inesei Petrovičai

Optometristu kopienas
pasākumu organizēšana.
▪ Vasaras pasākums Līgatnē.

Konkurss «2020.gada
optometrists».

Sadarbība ar valsts iestādēm optometrijas
likumdošanas sakārtošanā
.
Izstrādātas un apstiprinātas optometristiem 6 medicīnas tehnoloģijas:
1. Redzes funkciju novērtēšana optometrista praksē
2. Redzes korekcijas un pēcaprūpes nozīmēšana optometrista praksē
3. Acu struktūru veselības novērtēšana optometrista praksē
4. Redzes rehabilitācija optometrista praksē
5. Vājredzīgu pacientu redzes spēju novērtēšana un korekcijas palīglīdzekļu
nozīmēšana optometrista praksē
6. Redzes profilaktiskā pārbaude bērniem optometrista praksē

LOOA Valdes vēstuļu vēsture - 2020
Adresāts

Mērķis

Konkurences
padome

• Par godīgu konkurenci ārstniecības iestāžu, īpaši primārās redzes aprūpes, tirgū
(VSS-114 kontekstā) – lai optikām, reģistrējoties ārstniecības iestāžu reģistrā, tiktu
piemēroti tādi paši atvieglojumi, kā pirms 2014.gada reģistrētajām oftalmologu darba
vietām

Veselības
ministrija

• Par tiesību akta projektu VSS-114 – sniegti konkrēti priekšlikumi izmaiņām normatīvajos

Finanšu
ministrija

• Iesniegums par uzziņu par optometristu tiesībām sniegt redzes pārbaudes
pakalpojumu ārkārtējas situācijas laikā – COVID-19 pirmā viļņa laikā lūgums atļaut

•

aktos, lai atvieglotu optiku kā ārstniecības iestāžu reģistrāciju
Par tiesību akta projektu VSS-114/ TA-529 (izskatīšana 2020.gada 21.aprīļa
Ministru kabineta sēdē) – iebildumi pret to, ka Noteikumi arī turpmāk paredz divus atšķirīgus
režīmus vides pieejamības prasībām

optometristiem strādāt pēc tādiem pašiem noteikumiem, kā strādā oftalmologi

Zāļu valsts
aģentūra

• Par LOOA iesniegto medicīnisko tehnoloģiju izskatīšanu – rakstveida pārrunas un
precizējumi optometristu medicīnas tehnoloģiju apstiptināšanai
• Par medicīnisko tehnoloģiju reģistrēšanu Ārstniecībā izmantojamo
medicīnisko tehnoloģiju datu bāzes medicīnisko pakalpojumu grupā “8.
Oftalmoloģijas medicīniskie pakalpojumi” – lai optometristu medicīnas
tehnoloģijas būtu atdalītas no oftalmologu medicīnas tehnoloģijām

LOOA Valdes vēstuļu vēsture 2020
Adresāts

Mērķis

LĀPPOS

• Iesniegums par uzziņu par optometristu sertifikācijai un resertifikācijai
izvirzītajām prasībām – lūgums precīzi noformulēt prasības attiecība uz
optometristu Neatliekamās palīdzības apmācībām, kad un precīzi kādi kursi
tiek ieskaitīti

Zāļu valsts
aģentūra

• Iesniegums par uzziņu par optometristu tiesībām sniegt valsts
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus – okulista veikto apskati –
lai ļautu optometristiem veikt bērnu profilaktiskās redzes pārbaudes un arodveselības
pārbaudes

Veselības
ministrija

• Lūgums par tiesību aktu grozīšanu –

Iekšlietu
ministrija

• Par tiesību akta projektu Nr. VSS-1209 – lūdz piešķirt optometristiem

1. JĀPAREDZ TIESĪBAS NVD SLĒGT LĪGUMU AR OPTOMETRISTIEM PAR
PROFILAKTISKAJĀM APSKATĒM VALSTS APMAKSĀTU PAKALPOJUMU IETVAROS
2. JĀPAREDZ TIESĪBAS OPTOMETRISTIEM VEIKT APSKATES
ARODVESELĪBAS PĀRBAUŽU IETVAROS
līdzvērtīgās tiesības un pienākumus, kādi ir paredzēti šajā normatīvā akta
projektā oftalmologiem ar tiesībām veikt redzes funkciju novērtēšanu
personām, kas vēlas saņemt ieroču nēsāšanas un lietošanas atļauju

Dalība sabiedriskajā apspriešanā
Cīņa par atvieglojumiem optometristu kabinetu kā ārstniecības iestāžu
reģistrāciju

Sadarbība ar biedrībām «Apeirons» un «Sustento»
Kopīgi identificētas iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām aktuālas problēmas

Dalība darba grupā par VSS-114/TA-529
Cīņa par MK noteikumu par ārstniecības iestāžu reģistrācijas kārtību maiņu
Labvēlīgs risinājums nav panākts

2021.gada darba aktualitātes
• Darboties pie optiķu, optometristu asistentu piesaistīšanas asociācijai.
• Metodiski palīdzēt optikām ar optometrista kabineta reģistrāciju.
• Turpināt darbu pie likumdošanas par optometrista iespējām.
• Izveidot efektīvu sadarbības mehānismu ar oftalmologiem pacientu pilnvērtīgai redzes aprūpei.
• Strādāt pie redzes pārbaudes satura vadlīniju izstrādes,
lai rekomendētu obligātos izmeklējumus konkrētām pacientu grupām un
izveidotu vienotu redzes pārbaudes standartu visā Latvijā.
• Rekomendācijas un standartizēta pacientu sūdzību vai ierosinājumu
analīzes sistēmas izveide optometrijas nozarē.
Loti vēlami Jūsu ieteikumi!

Ienākumi un izdevumi 2020. gadā


Naudas atlikums uz 1.01.2020



2020 gada ienākumi






1174 EUR
7661 EUR

Iemaksātās biedra naudas
Samaksa par sertifikaciju
Juridisko personu iemaksas
Treninu testa samaksa
Pasākumu ienākumi( iemaksa par pusdienā)



Kopā pieejamie naudas līdzekļi:



Iztērēts:

3776 EUR
2287 EUR
674 EUR
525 EUR
399 EUR

8835 EUR
5566 EUR

AUTORATLIDZIBAS LIGUMI
VASARAS PASĀKUMA IZMAKSAS
IRES LIGUMS
VALSTS NODOKLI
MAKSĀJUMS OCVISION PAR KABINETU ĪRI
LÂPPOS MAKSAJUMS
GRAMATVEDIBAS PAKALPOJUMI
MAKSĀJUMS LU
SAKARI
BANKAS KOMISIJAS



Naudas atlikums uz 1.01.2021

3269

1,860
1,396
704
438
417
360
182
75
73
61

EUR

Paldies.
• Valdes locekļiem un asociācijas prezidentam, kuri tērējuši daudzas stundas
( 30….100?) sava laika, asociācijas jautājumu risināšanai.
• Asociācijas komisiju locekļiem par viņu ieguldījumu asociācijas darbā.

• Aktīvajiem asociācijas biedriem Anetei Petrovai, Kristīnei Detkovai,
Aijai Makovskai, Karolai Pankei, Inesei Petrovičai, Inesei Grabovskai un citiem.
• SIA OC VISION par juridisko pakalpojumu finansēšanu.
• Optic Guru par Zoom sponsorēšanu pirmajām LOOA konferencēm.
LU opotometrijas nodaļai.

• Paldies arī visiem pārējiem biedriem, kas aktīvi iesaistījās, gan līdzdarbojoties
sabiedriskajā apspriešanā, gan par dalību aptaujā par optometristu kabinetiem.

