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https://www.ecoo.info/wp-content/uploads/2016/10/Part-I-EQO-and-the-ECOO-Accreditation-Scheme-
October-2018.pdf



Eiropas izglītības diplomi

Optika un optisko korekcijas līdzekļu 
izgatavošana un pielāgošana 

Acs un redzes funkciju izmeklēšana  un 
ametropijas korekcijas novērtēšana 

Bioloģiskās un medicīniskās zinātnes, 
iekļaujot acs slimības un farmokoloģiju

https://www.ecoo.info/wp-content/uploads/2020/10/ECOO-BlueBook-2020_website.pdf



Optometrista asistents
(Dispensing optician)
redzes optikas konsultants 

optiķis

optometrista palīgs

vispārējās tirdzniecības  personāls



veselības aprūpes jomas speciālists:
• konsultē par briļļu ietvara un optisko briļļu lēcu izvēli
• iestrādā optiskās lēcas briļļu ietvaros
• pielāgo un labo briļļu ietvarus
• palīdz veikt kontaktlēcu lietošanas un redzes terapijas

uzdevumu apmācību
• darboties ar redzes diagnostisko aparatūru atbilstoši

redzes speciālista nozīmējumiem un norādījumiem

Optometrista asistents (MK264)

https://likumi.lv/ta/id/291004-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-
kvalifikacijas-pamatprasibam



LU RMK

Profesijas 
standarts

ECOO
LU FMOF 

bakalaura studiju 
programma 
optometrija

MK 141
pirmā līmeņa 
profesionālās 

augstākās izglītības 
valsts standartu



Optometrija
pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju 

programma

Kvalifikācija – Optometrista
asistents

LKI 5.līmenis

Programmas apjoms 80KP
Prakse 16KP

Studiju maksa gadā 1200Eiro

Optometrija
dabaszinātņu bakalaura 

grāds optometrijā

LKI 6. līmenis

Programmas apjoms 120KP
Prakse 4KP

Studiju maksa gadā 
2600Eiro

Budžeta vietas 45

Optometrija
profesionālā maģistra grāds 

klīniskajā optometrijā

Kvalifikācija -Optometrists
LKI 7.līmenis

Programmas apjoms 80KP
Prakse 26KP

Studiju maksa gadā 2600Eiro
Budžeta vietas 8



Kalendārais plānojums
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2. OA P B B B B O O S S O O O O O O O O O O E E

teorētiskās nodarbības P mācību prakse B briļļu tehnoloģiju prakse O prakse optikā

brīvlaiks S semestra pārbaudījumi kvalif. darba izstrāde E kvalif. eksāmens

Otrais akadēmiskais gads

Pirmais akadēmiskais gads

706 h 
Teorija

252h
Semināri

162h 
Mācību prakse

640h
Prakse



Optika ECTS Kompetences

Ģeometriskā optika 6 Spēja saprast, skaidrot un risināt problēmas, kas saistītas ar acīm un optiskajiem instrumentiem, brillēm, 

palielinātājiem, to darbību un korekciju.Fizikalā optika 4

Redzes optika 2 Spēja izprast, izskaidrot un risināt ar attēla veidošanos saistītās problēmas gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi un zināt par 

cilvēka redzes sistēmas optiku un refrakcijas korekciju.

Briļlu tehnoloģijas 12 (+Prakse) Zināšanas un prasmes optisko ierīču un to izgatavošanas tehnoloģiju jomā, kā arī jāizprot redzes korekcijas 

mijiedarbība ar aci.

Vides optika 2 (+Prakse) Zināšanas, izpratne un prasme diskutēt un novērtēt redzes funkcijas saistībā ar vides optiku.

Briļļu izgatavošana Prakse Prasme izgatavot, remontēt un pielāgot optiskās brilles atbilstoši dotajai specifikācijai.

Papildu zināšanas

Redzes diagnostiskās 

metodes

3 Tehniskā izpratne un zinašanas par instrumentiem, ko izmanto acs un ar to saistīto struktūru pārbaudē.

Refrakcija 4 Zināšanas par acs uzbūvi un funkcijām, kā arī tehniskā izpratne par refrakcijas kļūdu un tās mērījumiem.

Kontaktlēcas 4 Teorētiskās zināšanas par kontaktlēcām, lietošanas režīmiem un kopšanu.

Acu slimības un 

neatliekamās situācijas

4 Zināšanas izpratnes līmenī par acu slimībām, to nozīmi un sekām.

Prasmes un attieksmes

Biznesa vadība 12 Zināšanas par biznesa vadības procesiem, kas saistīti ar optiku biznesu un praksi.

Komunikācija Pr Prasme efektīvi komunicēt ar klientu un jebkuru citu personu, kas iesaistīta klienta aprūpē.

Profesionālā ētika Pr Prasme ievērot uzņēmējdarbības un optiskās prakses juridiskos, ētiskos un profesionālos aspektus.



Mācību prakse (162h)

Briļļu tehnoloģija (40h)

Sfērisku un cilindrisku lēcu stipruma noteikšana ar manuālo dioptometru.

Prizmatiskā stipruma novērtēšana briļļu lēcās ar dioptometru.

Optiskā stipruma noteikšana bifokālām un progresīvām lēcām.

Marķējumu atjaunošana progresīvām lēcām.

Briļļu lēcu biezumu mērījumi. Rezultātu salīdzināšana ar teorētiskajiem aprēķiniem.

Lēcu ievietošana plastikāta ietvarā. Lēcu ievietošana metāla ietvarā. Ietvaru pielocīšana.

Lēcu ievietošana stīgas brillēs, ietvaru pielocīšana.

Lēcu tonēšana.

Cilindrisku lēcu ielikšana briļļu ietvarā. Gatavo briļļu stipruma noteikšana ar dioptometru.

Briļļu lēcu ar iestrādātām prizmām nomērīšana manuālā dioptoimetrā.

Ietvaru pielocīšana dažādiem gadījumiem. Briļļu kājiņu saīsināšana bērnu brillēm.

Ģeometriskā optika (20h)
Plānu lēcu īpašības verģenču vienādojuma tuvinājumā
Acs refraktīvie modeļi plānas lēcas tuvinājumā un cilindrisku un torisku virsmu 
"ass" astigmātisms
Leņķiskais palielinājums. Mikroskops. Teleskops.

Optiskie instrumenti (16h)
Optisko lēcu liekuma novērtējums un optiskā stipruma aprēķins. 
Sfēriska un astigmātiska stipruma optisko lēcu mērīšana ar dioptometru
tehniskie mērījumi ar Auto-refrakto-keratometru
Redzes lauka  tehniskie mērījumi

Kontaktlēcas (24h)
Asaru īpašības kontaktkorekcijas kontekstā
Kontaktlēcu fizikālās īpašības, to raksturlielumi uz to iepakojuma
Kontaktlēcu kopšana
Radzenes parametru novērtēšana
Kontaktlēcu ievietošana un izņemšana. Krāsainās kontaktlēcas

Vides un fizikālā optika (20h)
Gaismas un vides mijiedarbība. Gaisma kā elektromagnētisks vilnis
Gaismas difrakcija. Polarizācija
Acs aizsargfiltri.

Redzes fizioloģija (24h)
Redzes asuma novērtēšana

Kontrastjutības novērtēšana
Krāsu redze
Adaptācija gaismas un tumsas apstākļiem



Briļļu tehnoloģijas prakse (160h): kompetences 

• izmērīt un pārbaudīt optiskos korekcijas līdzekļus, ņemot vērā attiecīgos kvalitātes standartus;

• izgatavot, pielāgot un labot optiskos korekcijas līdzekļus, izvērtējot esošā ietvara un ietvaru materiālu īpašības
un veidu (pilns, stīga, skrūvju veida), parādot ietvara tehniskās iespējas, montējot attiecīgās oftalmiskās lēcas,
ņemot vērā augstas pakāpes oftalmiskās lēcas, vājredzības līdzekļus, bērnu un pieaugušā sejas anatomisko
struktūru īpatnības. Izgatavoto briļļu skaits (50) 

Pēc lēcu veida Pēc ietvara veida 

Refrakcija: pl līdz ±5.00D Pilna ietvara plastikāta materiāla 

Refrakcija: no ±5.00D līdz ±9.75D Pilna ietvara metāla materiāla 

Refrakcija: virs ±10.00D Nepilna ietvara – neilona stīga 

Bifokālās vai trifokālās Skrūvbrilles 

Progresīva tipa  Tonēšana vai UV uzklāšana 

 



Prakse specialitātē (480h) kompetences

• izvēlēties, piedāvāt un pielāgot klientam individuālajām vajadzībām un anatomisko struktūru īpatnībām
vispiemērotāko redzes korekcijas līdzekli, vadoties pēc redzes speciālista nozīmējuma, ametropijas pakāpes un
klienta vecuma grupas;

• precīzi nomērīt, atjaunot ietvara, optisko lēcu un briļļu korekcijas līdzekļa tehniskos parametrus un lielumus,
pamatot izvēlētā ietvara, optisko lēcu saderību ar redzes speciālista nozīmējumu, kā arī risināt
problēmsituācijas.

• izsniegt un savas kompetences ietvaros ieteikt redzes veselības aprūpē lietojamās preces (piemēram,
kontaktlēcu kopšanas līdzekļus, saulesbrilles, palielinātājus u.c.);

• atbildīgi veikt un dokumentēt klienta redzes aprūpē nepieciešamos tehniskos mērījumus saskaņā ar
optometrista vai oftalmologa norādījumiem un izprast dažādās metodes acs un redzes parametru rezultātu
iegūšanai;

• sazināties un sniegt informāciju saprotami klientam, skaidrojot redzes sistēmas darbību dažādos apstākļos,
redzes korekcijas nozīmi dažādu ametropiju gadījumos un veselības veicināšanas jautājumos;

Piemeklēto briļļu skaits (50) 

Bērns līdz 12 gadu vecumam Progresīvās vai trifokālās lēcas 

Refrakcija:  no ±5.00D līdz ±10.00D Specializēts profesijai 

Refrakcija:  virs ±10.00D Acs aizsardzībai 

Refrakcija ar lielu anizometropiju (>5.00D) Vājredzībai 

Nozīmēta tonēšana Tonēšana vai UV uzklāšana 

Bifokalās lēcas Ieteikumi vērsties pie ārstējošā personāla 

 

 

DIENASGRĀMATA:  

Situācija Nr:_______________ 

 

Klienta vārds:______________________ Pasūtījums Nr.______________ 

 

Izrakstītā recepte: 

 

OD 

Sf Cil Ass Prizma Bāze  

OS 

Sf Cil Ass Prizma Bāze 

          

Aditīvs: Aditīvs: 

Papildus informācija receptē: 

Informācija par klientu: 

Ieteiktais risinājums: 

Ietvara specifikācija: 

Lēcas un centrēšana: 

Lietošana un pielāgošana: 

Situācijas analīze: 

 



Optikas modelis

Optometrists
Optometrista 

asistents
Pārdevējs

konsultants

https://www.1010optics.com/ruth
-domber/

https://www.careersinhealthcare.co
m/dispensing-optician/

http://www.optometrija.lv/?cat
=33



Latvijas optometristu un optiķu 
asociācija

LOOA

Optometrista 
asistenti

Optometristi

Optiķi



Viņi vienmēr būs PIRMIE – OPTOMETRISTA ASISTENTI



Paldies par uzmanību!

https://www.juddopticians.co.nz/dispensing-services/




