
LOOA valdes darba 

atskaite par 2017.gadu.

2017 gads bija LOOA 

jubilejas gads -20 gadi.
A.Balgalve, V.Grabovskis



Valdes locekļi

Apmeklēj

ums %

Anda Balgalve-pr-js 100

Vitolds Grabovskis 100

Gunta Krūmiņa 100

Guna Laganovska 87,5

Pēteris Cikmačs 62,5

Linards Kovalevskis 75

Valdes sastāvs:

Paplašināta valdes sēde.



Valdes darbs.

 2017.gadā notika 8 valdes sēdes. Valdes sēdes ir atklātas un tajās var 
piedalīties  Jebkurš asociācijas biedrs.

 Visas valdes sēdes tiek protokolētas. 

Valdes sēžu lēmumus vajag plašāk atspoguļot internetā. Līdz šim tas darīts epizotiski.

 Valdes locekļi darbojas uz sabiedriskiem pamatiem (bez atalgojuma).

Papildus, katrs valdes loceklis ir ieguldijis daudz personīgā laika, 

asociācijas projektu realizācijā.

 LOOA algo sekretāri, kura protokolē valdes sēdes, 

informē asociācijas biedrus un kārto sertifikācijas jautājumus.

 Valdes pārraudzībā atrodas Ētikas komisija un sertifikācijas padome. 



LOOA struktūru darbs
Paldies par darbu!

 Ētikas komisija.

Komisijas vadītāja Jelena Slabcova

Padomes darbā Aktīvi darbojas:

Kristīne Detkova

Linards Kovalevskis

Ētikas komisija deleģējusi patērētāju strīdu 

risināšanas ekspertus: 

K.Detkovu, 

P.Cikmaču, 

L.Kovalevski.

 Kvalifikācijas padome

Padomes vadītāja Gunta Krūmiņa

Kristīne Detkova

Krista Caune-Bērziņa

Inese Grabovska

Evita Kassaliete

Aiga Švede

Karola Panke

Inese Petroviča (kaut attālināti, bet centās 

sekot līdzi pieņemamo dokumentu OTP 

atbilstībai)

Guna Laganovska



Aktīvie asociācijas biedri

 Valde pateicas asociācijas biedriem, kuri ieguldijuši ievērojamu darbu 
dažādos LOOA pasākumos.

 Kristai Caunei Bērziņai. Par 2017.gada optometrista nominācijas  organizēšanu un  
mācību semināru organizēšanu.

 Ktistīnei Detkovai par ieguldijumu optometrista standarta izstrādāšanā, dažādu ideju 
realizācijā saistībā ar optometriju.



optometrista profesijas standarta aktualizācija

un dokumentu sagatavošana

Paldies

 Kristīne Detkova, 

 Krista Caune-Bērziņa, 

 Aija Muceniece, 

 Inese Grabovska, 

 Jeļena Stūriška, 

 Gunta Krūmiņa

Valsts institūcijas uzsāka profesijas standartu vienotas formas ieviešanu. 
Sakarā ar to bija jāpārstrādā arī Optometrista profesijas standarts.
Liels paldies darba grupai, kura šo nozīmīgo darbu paveica. 



Optometrista asistenta – optiķa 

profesijas standarta izstrāde

 Optometrijas nodaļas un LOOA sadarbībā strādā pie optometrista asistenta studiju programmas. 
Lai šo programmu ieviestu nepieciešams profesijas standarts. Pie šī dokumenta izstrādāšanas 
strādāja:

 Evita Kassaliete (galvenais atbildīgais, moderators) - Latvijas Universitāte Fizikas un 
matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas docente
Astra Bukulīte - LU Rīgas medicīnas koledžas direktore
Pēteris Cikmačs - SIA „Optometrijas centrs” Attīstības direktors
Anda Balgalve - LOOA (Latvijas optometristu un optiķu asociācijas) padomes 
priekšsēdētāja un kvalifikācijas padomes locekle
Guna Laganovska - Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes profesore, 
Oftalmoloģijas katedras vadītāja un acu ārste;
Linards Kovaļevskis - SIA „Liko-R” valdes loceklis
Jānis Dzenis - SIA „Optometrijas centrs” Valdes priekšsēdētājs.

Īpaši palīdzēja: Gatis Ikaunieks un Gunta Krūmiņa (Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas 
fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa)



KL veselības nedēļas realizācija un 

popularizēšana.

Šāds pasākums Latvijā norisinājās pirmo reizi. Idejas autors un realizātors 

Linards Kovalevskis

Paldies biedriem,kuri aktīvi realizēja šo pasākumu.

 Referēja konferencē: 

Prof. Guna Laganovska, Baiba Rudāka-Skricka, Inese Petroviča, Rets Skrickis.

 Sniedza intervijas vai piedalījās raidījumos televīzijā un radio:

Sergejs Petručeņa, Guna Laganovska, Jeļena Slabcova, Ilze Kuzmova

Krista Caune-Bērziņa, Una Epnere, Ilze Dilāne.

Paldies optometrijas nodaļas studentiem, kuri rūpējās par kārtību.



Kas tad tika paveikts 2017.gadā.

 Likumdošanas izmaiņas optometrijas jomā. Darbs ar veselības ministriju izstrādājot MK 
noteikumus nozarei. G.Krūmiņa, V.Grabovskis, un citi, juriste Marija Heislere Celma.

 Semināru organizēšana ( Klīniskais seminārs februārī, seminārs decembrī) A.Balgalve.

 LOOA un OC sadarbībā noorganizēti divi klīniskie mācību semināri. K.Caune Bērziņa, 
V.Grabovskis

 Vasaras optometristu pasākums. A.Balgalve.

 KL veselības nedēļas pasākums. Liels pasākums, pirmo reizi. L.Kovalevskis.

 LOOA kā sabiedriska labuma organizācijas statusa iegūšana. A.Balgalve, V.Grabovskis, 
M.Heislere Celma.

 Optometrista gada balva. Nominācija ir ieviesta LOOA dzīvē.

 Gada optometrista balvas nolikuma izmaiņas. K.Caune Bērziņa un citi, V.Grabovskis.

 2016.gada optometrista balvas sarūpēšana. 

 LOOA aktivitāšu atspoguļojums optometrija.lv un facebook. V.Grabovskis



Kas tad tika paveikts 2017.gadā.

 Likumdošanas izmaiņas optometrijas jomā. Daudzas tikšanās un sarakstīšanās ar veselības 

ministriju izstrādājot MK noteikumus nozarei. G.Krūmiņa, A.Šede, V.Grabovskis, un citi, juriste 

Marija Heislere Celma.

Jautājumi saistīti ar optometristu sertifikāciju,

(Tiek atzīta LOOA sertifikācija)

Optometristu integrāciju veselības sistēmā,

Prasību noteikšanu Optometristu kabinetam 



Konferences un mācību semināri

 Asociācija saorganizēja četrus 

seminārus, kuros varēja gūt OTP.

 LOOA Sadarbībā ar Vācijas-Baltijas

Tirdzniecības kameru deva iespēju  

vienam asociācijas biedram  

aizbraukt uz Minhenes optikas 

izstādi.



Sertifikāti tika pelnīti un izsniegti



Kopā būšanas pasākumi.

Tādi bija divi:

Konference martā  

vasaras seminārs Doles salā.



Jauns pasākums-KL veselības nedēļa

Organizātori atzīmē Optic Guru veikalu tīklu aktīvo iesaistīšanos 

kampaņā un Aijas Mucenieces apkopojumu par nedēļas  rezultātiem.

Tālis Bērziņš no Liko-R izdarīja lielāko organizatorisko darbu pasākuma 

veiksmīgai norisei.

Galvenie atbalstītāji Liko-R, OC Vision un atbalstītājs Kavita.



Saziņa un mēdiji

 LOOA saziņai  ar saviem biedriem izmanto 

elektroniskos mēdijus un e pastu 

komunikāciju.

 Optometrija.lv 2017.gadā tika nopublicēti 

20 materiāli.

 Parasti publicētos materiālus atver ap 200 

reizēm. Populārākais bija materiāls par 

207.gada optometrista pretendentiem. Šo 

materiālu atvēra 600 reizes.

 LOOA facebook ir 203 draugi



Darbi 2018.gadā.

Darbs ar Veselības ministriju turpināsies. 

Tikšanās veselības inspekcijā jau 2018.gada ir notikusi par  sertificēto optometristu reģistra 

izveidošanu.

Tikšanās ar Lāppos pārstāvjiem par sertifikācijas jautājumiem

Optikas kabineta sertifikācijas noteikumu izstrāde un optiķu informēšana par tiem

Tiks organizēti Mācību semināri. 

Prof. G.Laganovskas seminārs paredzēt jau aprīlī.

Gada otrajā pusē plānojas seminārs par Redzes ergonomiku.

Aktuāli ir arī Naudas meklējumi, lai varētu realizēt gan projektus, gan arī apmaksāt jurista darbu 

izstrādājot noteikumus. 

Notiks Darbs pie KL veselības nedēļas organizēšanas 2019.gada vasarā.



Darbi 2018.gadā.

Varam sakārtot optometrijas lietas un padarīt dzīvi interesantāku tikai darbojoties kopā. 

2017.gadā daudzi no jums deva lielu ieguldijumu padarītajā.

Ko jūs varētu līdzēt?

izstrādāt apmācības testus. Sen nav bijis neviens tests.

organizēt mācību seminārus. 

Aicināt kolēģus uz savu uzņēmumu semināriem.

Popularizēt optometriju sabiedrībā. To var darīt gan medijos, gan izstrādājot projektus 

optometrijas jomā. Piem:

I.Dilāne ierosināja projektu «Buklets vecākiem par bērnu redzi». 

K.Detkovas projekts «formulējums, kas ir redzes izmeklējums»

Valde būtu priecīga, 

ja ar idejām bagāti un darboties gatavi optometristi ņemtu dalību vales darbā.                   

Asociētie valdes locekļi. 




