
 

Biedrības “Latvijas optometristu un optiķu asociācija” 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 3/2015 
 
Rīgā        2015.gada 21.oktobris  
 
Sēdi vada 
Valdes loceklis Vitolds Grabovskis 
 
Piedalās 
Valdes priekšsēdētāja: A.Balgalve.  
Valdes locekļi: P.Cikmačs, G.Laganovska, G.Krūmiņa, V.Grabovskis, L.Kovaļevskis. 
Citi: I.Lācis un I.Petroviča.  
 
Protokolē 
Inese Petroviča 
 
Vieta: CFI, 2.stāva konferenču zāle, Ķengaraga iela 8, Rīga 
Sēdi sāk 18:30 
Sēdi beidz 20:30 
 
Sēdes darba kārtība: 
1. Atskaite par LOOA valdes padarītie darbi kopš 2015.gada 9.septembra 
2. Testu konkursa iesniegto darbu izskatīšana un apstiprināšana. Testu laika 

apstiprināšana 
3. L.Fiļimonovas iesnieguma izskatīšana 
4. LOOA organizētā pasākuma 2015.gada 22.novembrī organizācijas gaita. 
5. Ārstniecības Likuma projekta apspriešana. Optometrista profesijas statusa 

projekti 
6. Dažādi 
 
Sēdes darba gaita: 
1.  Atskaites: 

1.1. Atskaitās valdes loceklis Vitolds Grabovskis 
Izveidota LOOA optometristu lapa sociālajā tīklā “Facebook”. Šajā sociālajā tiklā tiek 
izvietota regulāri informācija optometristiem. V. Grabovskis ievietojis informāciju par 
prof. Laganovskas iegūto Lazovska balvu, šī ziņa bijusi populāra optometristu vidū un 
saņēmusi daudz “Like”. Saistībā ar šo faktu, ir priekšlikums veidot LOOA nomināciju 
“Gada optometrists”. Ja valde šo iniciatīvu atbalsta, tad jāizstrādā Nolikums kā šī 
nominācija tiek piešķirta. 
Nolēma: atbalstīt V.Grabovska priekšlikumu. Darba grupa: I.Lācis, A.Balgalve un 
L.Kovaļevskis. Darba grupai līdz nākošajai valdes sēdei jāsagatavo nolikuma 
"uzmetumu". 
 
I.Petroviča ievietojusi informāciju Facebook sociālā tīkla mājas lapā par iekārtām, 
V.Grabovskis ir ievietojis dažādu informāciju. Valdes locekļi arī tiek aicināti šajā 



 

vietnē izvietot interesantu profesionālo informāciju un jaunumus, vēlams reizi divās 
nedēļas. 
2015.gada 6.oktobrī bija tikšanās ar veselības ministru G. Belēviču (piedalījās V. 
Grabovskis, I.Petroviča, M. Heislere-Celma). Tikšanās laikā tika saņemta informācija 
par Ārstniecības Likuma projektu. Lai LOOA līdzdarbotos Likuma izstrādē, ir jāiesniedz 
priekšlikumi Veselības MInistrijai. Šis jautājums tiks izskatīts atsevišķā sēdes darba 
kārtības punktā. 

1.2. Atskaitās valdes loceklis Linards Kovaļevskis 
2015.gada 2.oktobrī Liko-R, SIA sadarbībā ar LOOA organizēja izglītojošo semināru 
optiķiem par sekojošām tēmām: “Briļļu lēcu un to pārklājumu fizika un ķīmija”un 
“Jaunākie briļļu materiāli”. Seminārs bija ļoti veiksmīgs. Semināru apmeklēja vairāk 
kā 50 dalībnieku – optiķi, optometristi, optometristu asistenti. Optiķu skaits nebija 
ļoti liels, LOOA neviens no semināra dalībniekiem neiestājās. Tomēr jāatzīmē, ka 
seminārs tika augsti novērtēts no dalībnieku puses un semināra materiāli ir pieejami 
apskatei. Kontaktpersona Linards Kovaļevskis, Liko-R, SIA 
 
2. V. Grabovskis ziņo par iesniegtajiem priekšlikumiem. Nolēma apstiprināt testa 

konkursam iesniegtos materiālus un noteikt publicēšanai optometrija.lv interneta 
vietnē sekojošos termiņos: 

 Krista Caune-Bērziņa “Miopijas kontrole ar mīkstajām kontaktlēcām” 
2015.gada oktobris 

 Marita Lejiete “Demence un ar to saistītās redzes problēmas” 
2015.gada novembris 

 Sandra Strazdiņa “Redze un vitamīni” 2015.gada decembris 

 Liāna Fiļimonova “Populārāko sistemātisko medikamentu ietekme uz 
redzi” 2016.gada janvāris 

 
Nolēma uzdot V.Grabovskim nosūtīt apstiprinājumu un publicēšanas termiņus 
pretendentiem. 

 
Nolēma uzdot V.Grabovskim palīdzēt prof. Laganovskas optometristu 
tālakizglītības lekcijas organizēšanā 2016.gada janvārī, laika posmā 3 – 4 nedēļa. 
 

3. Nolēma uzdot V.Grabovskim nosūtīt atbildi L. Fiļimonovas iesniegumam par 

LOOA organizēto pasākumu norises laiku. Jautājums par kopējo LOOA pasākumu 

organizēšanas nedēļas dienu tiks virzīts apspriešanai LOOA tuvākajā sanāksmē. 

4. Nolēma organizēt LOOA sanāksmi 2015.gada 22.novembrī un apstiprināt 

sekojošu programmu: 

 "Actavis" atbalstīta lekcija par sauso aci. Jaunā produkta informācija /45 min/ 

 Aiga Ozoliņa Tearscope loma sausās acs diagnostikā un mitrinošo acu pilienu 

izvēlē /20 min./ 

 Pēteris Cikmačs Mikroperimetrija /20 min/ 



 

 Guna Laganovksa Ar vecuma izmaiņām saistīto acu slimību ķirurģiskā 

ārstēšana / 20 min/ 

 Vācijas tirdzniecības kameras " OptiMunich" izstāde /15 min./ 

 Nolēma uzdot V.Grabovskim noskaidrot LOOA 22.11. sanāksmes izklaidējošās 

daļas iespējamās izmaksas un norises vietu. Noskaidrot iespējamās kerlinga 

izmaksas grupai. 

5. I. Lācis informē klātesošos par atvērtā Ārstniecības likuma iespējamo ietekmi uz 

optometristu praksi. Nolēma atbalstīt prof. Lāča priekšlikumu iesniegt Veselības 

Ministrijai LOOA vēstuli ar Likuma grozījumu priekšlikumiem saistībā ar 

Ārstniecības Likuma projektu: 

 12.panta 3 daļas 2 apakšpunktu par “funkcionālo speciālistu, funkcionālo 

speciālistu asistentu, ārsta palīgu, radiologa asistentu, radiogrāferu, masieru, 

kosmētiķu, biomedicīnas laborantu, podologu, skaistumkopšanas speciālistu 

(kosmetoloģijā) un zobu tehniķu sertifikāciju” aizvietot ar “veselības aprūpes 

vecāko speciālistu un speciālistu sertifikāciju” 

 20.pantu 1.daļu papildināt ar apakšpunktu “Optometrista prakse - 

ambulatora ārstniecības iestāde, kurā sertificēts optometrists veic redzes 

primāro aprūpi, tai skaitā profilaktiskas un veselību veicinošas procedūras vai 

manipulācijas” 

 Papildināt likumu ar pantu (aiz projekta 38.panta) ar: Redzes primārā aprūpe,  

ko nodrošina optometrists ir veselības aprūpes sistēmas posms. 

Nolēma uzdot I.Lācim sagatavot vēstuli Ārstniecības Likuma projekta grozījumu 

priekšlikumiem līdz 2015.gada 23.oktobrim (termiņš Likuma projekta publiskai 

apsriešanai). 

Nolēma sekot līdzi likuma virzībai un nodibināt kontaktus ar LĀPPOS, turpinot 

optometristu sertifikācijas sistēmas "valstiskošanu". 

6. G. Laganovska informē klātesošos par RSU plāniem veidot optometrijas 

maģistratūru. Pēc apspriedes klātesošie vienojas nekavēt LU programmai 

konkurējošas programmas izveidi RSU, jo tas var veicināt kvalitātes palielināšanu 

profesionālu optometristu sagatavošanā. Labi optometristi ir nepieciešami darba 

devējiem, arī LOOA. 

7. Nolēma nākošo valdes sēdi sasaukt 2015.gada 25.novembrī Elijas ielā 17, 

Optometrijas Centra sapulču zāles telpās. Sēdes sākums ne agrāk kā 18:00 

 



 

LOOA valdes priekšsēdētāja: _______________________ / Anda Balgalve/ 

 

Protokolēja: ______________________ / Inese Petroviča/ 


