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NOLIKUMS 

par optometristu sertifikāciju LOOA 

 

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

Nolikums par optometristu sertifikāciju nosaka Latvijas optometristu un optiķu asociācijas 

biedru – praktizējošo optometristu sertifikācijas, resertifikācijas un sertifikātu 

anulēšanas kārtību. 

Latvijas Optometristu un Optiķu asociācijas biedru (praktizējošu optometristu) pienākums 

ir iegūt un savlaicīgi atjaunot LOOA Optometrista sertifikātu. 

Optometrista sertifikātu iegūst pēc akreditētas optometrijas profesionālās studiju 

programmas beigšanas, iesniedzot optometrista izglītību apliecinošu dokumenta kopiju, 

uzrādot oriģinālu. 

Optometrista resertifikāta iegūšanai nepieciešams iesniegt: 

o optometrijas profesionālās studiju programmas beigšanas dokumenta kopiju, 

uzrādot oriģinālu; 

o pietiekamu optometrista profesionālās tālākizglītības apjomu saskaņā ar šo 

nolikumu;  

o apliecinājumu, ka optometrista prakse nav tikusi pārtraukta uz laiku ilgāku par 2 

gadiem.  

Optometrista sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi. 

 

OPTOMETRISTU SERTIFIKĀCIJĀ IESAISTĪTĀS PUSES 

Saskaņā ar LOOA dibināšanas kopsapulcē apstiprinātiem statūtiem optometristu 

sertifikācijā piedalās: 

o LOOA kvalifikācijas padome un LOOA kvalifikācijas padomes izveidotā 

sertifikācijas komisija; 

o saskaņā ar šo nolikumu, Optometrijas tālākizglītības kursu organizatori; 

o sertificējamās personas – optometristi. 

 

LOOA KVALIFIKĀCIJAS PADOMES KOMPETENCE OPTOMETRISTU SERTIFIKĀCIJĀ 

Kvalifikācijas padome: 

o veic optometrista tālākizglītības kursu satura akreditāciju un piešķir 

tālākizglītības uzskaites punktus iesniegtajiem kursu projektiem; 

o piešķir tālākizglītības uzskaites punktus pēc individuāla pieprasījuma par 

aktivitātēm, kas paredzētas šajā nolikumā (skat. Pielikumu); 

o uztur akreditēto tālākizglītības kursu datu bāzi; 

o veic sertificējamo personu iegūto kredītpunktu reģistrāciju un uzskaiti; 

                                                           

 Nolikumā lietotie termini 

Sertifikācija – sertifikātu izsniegšana, novērtējot un ar noteiktu ticamību apliecinot optometrista teorētiskās 

zināšanas un profesionālās iemaņas specialitātē, pabeidzot akreditētu optometrijas studiju programmu. 

Resertifikācija – atkārtota praktizējoša optometrista sertifikāta izsniegšana bez sertifikācijas eksāmena 

kārtošanas. 

Atkārtota sertifikācija – sertifikāta eksāmena kārtošana gadījumos, kad pretendents neatbilst 

resertifikācijas nolikuma prasībām, pamatojoties uz iesniegtiem resertifikācijas dokumentiem. 



o pēc sertificējamās personas pieprasījuma sniedz izziņu par datu bāzē reģistrēto, 

personas iegūto tālākizglītības apjomu; 

o pieņem sertificējamo personu iesniegumus sertifikācijai; 

o nosaka sertifikācijas komisijas sastāvu; 

o uzdod sertifikācijas komisijai izskatīt sertificējamās personas atbilstību 

sertifikācijai; 

o balstoties uz sertifikācijas komisijas lēmuma piešķir sertifikātus. 

 

SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJAS KOMPETENCE OPTOMETRISTU SERTIFIKĀCIJĀ 

Sertifikācijas komisija: 

o pieprasa no sertificējamās personas dokumentus, kas apliecina atbilstību 

sertifikācijas kritērijiem; 

o sniedz atzinumu kvalifikācijas padomei par sertificējamās personas atbilstību 

sertifikācijas kritērijiem. 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU ORGANIZATORI 

Tālākizglītības kursus var veidot privātpersonas vai organizācijas, tai skaitā Latvijas 

Optometristu un Optiķu asociācija, vai tās struktūras. 

Tālākizglītības kursu organizatori iesniedz kvalifikācijas padomei pieteikumu kursu 

akreditācijai, ietverot informāciju par kursu saturu, apjomu, lektoriem, kursu ietvaros 

organizētiem pārbaudes darbiem un eksāmeniem. 

Tālākizglītības kursu organizatori iesniedz kvalifikācijas padomē akreditētu tālākizglītības 

kursu apmeklētāju sarakstu. 

Ja kursu ietvaros ir organizēti pārbaudes darbi vai eksāmeni, tad akreditētu tālākizglītības 

kursu organizatori iesniedz kvalifikācijas padomē kursu apmeklētāju individuālos 

vērtējumus. 

Akreditētu tālākizglītības kursu organizatori saglabā visas tiesības noteikt kursu dalības maksu 

un ierobežojumus kursu apmeklējumam, kā ar visas autortiesības attiecībā pret kursu saturu 

un tā izplatīšanu. 

 

SERTIFIKĀCIJAI NEPIECIEŠAMAIS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS APJOMS 

Optometrista sertifikācijai pietiekams tālākizglītības apjoms ir piecu pēdējo gadu laikā iegūti 

250 optometrista tālākizglītības uzskaites punkti – OTP. Ja pārskata laikā sertifikācijas 

pretendents nav ieguvis pietiekamu optometrista tālākizglītības uzskaites punktu skaitu, tad 

sertifikāta iegūšanai ir nepieciešams sekmīgi nokārtot kvalifikācijas eksāmenu. 

Kvalifikācijas eksāmena norisi nosaka atsevišķs nolikums. 

 

Pielikums 

OPTOMETRISTA TĀLĀKIZGLĪTĪBAS APJOMA UZSKAITE 

Optometrista tālākizglītības apjoma uzskaitei tiek lietots jēdziens Optometrijas 

tālākizglītības uzskaites punkts – OTP. Optometrijas tālākizglītības uzskaites punkti tiek 

piešķirti par organizētu un LOOA kvalifikācijas padomē akreditētu tālākizglītības 

aktivitāšu veikšanu. 



Akreditētām lekcijām1, semināriem1, tematiskajiem kursiem2 un praktiskās apmācības 

kursiem mazās grupās3 iegūstamais OTP skaits tiek noteikts atkarībā no tālākizglītības 

kursos pavadītā laika un saistībā ar optometrista specializācijas tematiku. Laiks tiek 

uzskaitīts akadēmiskajās stundās (45 minūtes). Tālākizglītības uzskaites punktus piešķir 

LOOA kvalifikācijas padome vadoties pēc šādiem kritērijiem: 

 

 

Nr. Pasākuma nosaukums OTP 

1. 
Uzstāšanās (mutisks ziņojums) starptautiskos kongresos, 

konferencēs, simpozijos u.c. (par katru); 
30 OTP 

2. - līdzautoriem (par katru); 10 OTP 

3. 
Stenda ziņojums starptautiska mēroga kongresos, konferencēs, 

simpozijos u.c. (par katru); 
20 OTP 

4. - līdzautoriem (par katru); 5 OTP 

5. 
Publicētas tēzes starptautisko kongresu, konferenču, simpoziju u.c. 

tēžu apkopojumu izdevumā (par katru); 
10 OTP 

6. - līdzautoriem (par katru);  3 OTP 

7. Dalība starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos; 1 OTP/h 

8. 
Uzstāšanās (mutisks ziņojums) profesionālo asociāciju semināros, 

Latvijas mēroga kongresos, konferencēs, semināros (par katru); 
10 OTP  

9. - līdzautoriem (par katru); 3 OTP 

10. Dalība Latvijas mēroga kongresos, konferencēs, simpozijos; 1 OTP/h 

11. 
LU profesionālās maģistra studiju programmas studentu apmācība 

prakses sākuma posmā (profesionāļa vērošana) (par 2 pacientiem4); 
1 OTP 

12. Prakses vadīšana LU profesionālās maģistra studiju programmas 

studentam noslēdzošās klīniskās prakses ietvaros (par studentu5); 
25 OTP 

 Pašizglītošanās darbība: 
 

13. - tālmācības apmācības kurss6 ar saņemtu vērtējumu; 1 OTP/h 

                                                           
1 Par lekciju vai semināru uzskata jebkuru referenta izklāstītu materiālu, kura saturs tieši saistīts ar 

optometrijas praksi, kura galvenās tēzes nav pretrunā ar optometrijas vai medicīnas pamatiem un ir zinātniski 

vai praktiski pamatotas. 
2 Par tematiskiem kursiem uzskata tādu lekciju vai semināru kopumu, kas veltīts kāda šaurāka, tematiski 

vienota optometrijas prakses aspekta padziļinātai apguvei. Tematisko kursu kopējais apjoms nav mazāks par 

5 stundām, tas satur vismaz 3 atsevišķas strukturētas lekcijas vai seminārus, vienas atsevišķas lekcijas vai 

semināra ilgums nav mazāks par 45 minūtēm. 
3 Par praktiskās apmācības kursiem mazās grupās uzskata nodarbības, kuras vada atbilstošajā jomā kvalificēts 

speciālists, kas ietver praktiskas darbības tiešu demonstrējumu vai kursu klausītāju praktisku darbību. 

Apmācības grupā vienlaicīgi nav vairāk par 10 klausītājiem, ir paredzēts laiks brīvai diskusijai un jautājumu 

uzdošanai. 
4 Jāiesniedz individuālais pieteikums, norādot apmācītā studenta identifikāciju, prakses laiku un pacientu 

skaitu, par kuriem tika sniegts redzes pārbaudes izklāsts studentam 
5 No LU prakses organizētāja iesniegts apliecinājums par prakses vadīšanu un dalību apmācību procesā. Ja 

prakse notikusi 6 nedēļas. Ja prakse bijusi attiecīgi uz pusi mazāk (3 nedēļas), tad arī OTP uz pusi mazāk 

tiek piešķirti. 
6 Par tālmācību uzskata tālākizglītību, kuras saturs tiek izplatīts kā drukāts teksts, audio vai video lekcija un 

tajā ir ietverts pārbaudes darbs par apgūstāmo materiālu ar noteiktu sekmības kritēriju. Tālmācības apjoms 

tiek noteikts nominālajās darba stundās. Nominālā darba stunda tiek pielīdzināta saturam kas atbilst 1 stundai 

lekcijā. 



14. Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (par katru); 50 OTP  

15. - līdzautoriem (par katru); 15 OTP 

16. 
Publikācijas par acs un redzes veselību vai saistītām tēmām Latvijas 

drukātajos profesionālos žurnālos (par katru); 
15 OTP 

17. - līdzautoriem (par katru); 5 OTP 

18. 
Uzstāšanās vai publikācijas plašsaziņas līdzekļos par sabiedrības 

veselības jautājumiem (par katru7); 
1 OTP 

19. 
Publikācijas par acs un redzes veselību vai saistītām tēmām redzes 

speciālistu portālos (par 2500 rakstu zīmēm8);  

2 OTP 

20. Mācību grāmatu, monogrāfiju autors; 200 OTP 

21. - ja ir vairāki autori, tad katram autoram; 50 OTP 

22. 
Dalība pētnieka statusā multicentru klīniskajos pētījumos, LZP 

grantos vai starptautiskos pētījumos (gadā – projekta vadītājam); 
10 OTP 

23. - gadā – projekta dalībniekam; 2 OTP 

24. Promocijas darbs zinātņu doktora grāda iegūšanai; 200 OTP 

25. 
Pilnas slodzes docētāja darbs augstskolā (attiecīgajā specialitātē 

akadēmiskā gadā); 
20 OTP 

26. 
Nepilnas slodzes docētāja darbs augstskolā (attiecīgajā specialitātē 

akadēmiskajā gadā); 
10 OTP 

27. 
Studiju kursu apguve ar vērtējumu akreditētās mācību iestādēs (par 

1 KP9); 
16 OTP 

28. 
Iepriekš Kvalifikācijas padomē pieteikto tematisko kursu, 

semināru, lekciju apmeklējums; 
1 OTP/h 

29. 
- papildu nokārtots eksāmens vai pārbaudes darbs10 par 

tematiskā kursa saturu (par 12 jautājumiem); 
2 OTP 

30. 
Iepriekš Kvalifikācijas padomē pieteiktas praktiskās apmācības 

mazās grupās (ne vairāk kā 10 cilvēki) apmeklējums; 
3 OTP/h 

31. 
Kvalifikācijas padomē akreditētas lekcijas, semināra vai tālmācības 

materiāla, ieskaitot testu sagatavošana (iesniegts materiāls);  
3 OTP/h 

32. 
Kvalifikācijas padomē akreditēta tematiskā kursa vai praktisko 

nodarbību mazās grupās sagatavošana (iesniegts materiāls). 
5 OTP/h 

 

                                                           
7 Jāiesniedz apliecinājums (audio ieraksts, video ieraksts, publikācijas kopija vai internetsaite, kurā var iegūt 

šo apliecinājumu). 
8 Kvalifikācijas padomei jāiesniedz raksts elektroniskā word formātā, kā arī papildu portāla redaktora 

apliecinājums par teksta rediģēšanu un autora atbildību par uzrakstīto. 
9 Latvijas Republikas augstākās izglītības iestādēs kursa apjoms tiek pielīdzināts kredītpunktu skaitam (KP). 

1 KP atbilst 16 akadēmiskām stundām. 
10 Eksāmens vai pārbaudes darbs tematisko kursu ietvaros ir darbs, kurā kursu klausītāji demonstrē kursu 

ietvaros apgūtā materiāla izpratnes līmeni. Eksāmens sastāv no ne mazāk kā 12 jautājumiem, kuri ir tieši 

apgūti kursu ietvaros. Eksāmenam ir izstrādāts sekmības kritērijs un uzskaites punkti tiek piešķirti tikai tad, 

ja klausītājs ir sasniedzis noteikto sekmības kritēriju. 


