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LOOA Kvalifikācijas padomes priekšsēdētāja GUNTA KRŪMIŅA



2019.gadā LOOA sertifikāti 
piešķirti 52 optometristiem, 
no tiem pirmo sertifikātu 
saņēma 27 un resertificējās 25 
optometristi
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Pirmie sertifikāti

Fjodorova Nataļja

Gordeja Anastasija

Graudiņa Ginta

Griķe Baiba

Haritonova Dana

Iļjina Kristīna

Ivdre Santa

Jākobosone Līva

Kliesmete Egija

Kučika Alīna

Kupča Laura

Kupriša Gunta

Kvetkovska Natālija

Matīse Alīna

Apsveicam!
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Mihaļeva Jekaterina

Pekele Jeļena

Reinvalde Agnese

Ribaka Marina

Strazdiņa Sandra

Šperliņa Annija

Štokmane Vita

Turko Antons

Valaine Anna

Zahareviča Renāta

Zaķīte Kristīne

Zariņa Evija

Zariņa Žanna



Resertifikācija

Aleksejeva Diāna

Bišere Monika

Daugiallo Līva

Detkova Kristīne

Fārenhorste Laura

Fiļimonova Liāna

Gūtmane Ausma

Gžibovska Sarmīte

Jaunkalne Sanita

Kezika Irina

Koteļņikovs Aleksejs

Kuibida Marija

Lagutina Arina

Apsveicam!

Petručeņa Sergejs

Portakova Ksenija

Rikena Ieva

Skrastiņa Justīne

Šermukšne Zinta

Šķirmante Jolanta

Štrausa Madara

Tiščicka Viktorija

Teterova Natālija

Zakutājeva Irina

Zvirgzdiņa Madara

Žagata Irina
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Pienāca 2020.gada 1.janvāris

Padarītais

Iesniegts Iesniegts

LOOA

No 02.01.2020.

Darba devēji

LOOA 
optometristu

reģistrs
(181 optometristi)

Sertificēto 
optometristu

saraksts

Veselības inspekcijai Veselības inspekcijai
&

LĀPPOS

LOOA

Veselības inspekcijai

Optometristu
darba
vietas
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Paveiktie darbi

1) Ir izveidota sertifikācijas komisija, kura turpmāk nodarbosies ar 

sertificējamo dokumentu izskatīšanu, eksāmenu organizēšanu un 

pieņemšanu

2) Pārņem visas funkcijas, kas saistītas ar pirmreizējo sertificēšanu, 

Resertifēšanu

3)Ir sagatavoti dokumenti – Izziņas – par iepriekš iegūtiem LOOA OTP 

optometristiem, kuriem tuvojas resertifikācija

Sertifikācija
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Paveiktie darbi

1) 2019.gadā izskatīti un akceptēti 17 tālākizglītības kursi optometristiem

Tālākizglītības kursi
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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!


