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Līdz šim izdarītais…
✓ Kopumā 2020. gadā izsniegti 36 ārstniecības personu sertifikāti
optometrista specialitātē, tostarp 20 no tiem – resertifikācijas kārtībā
un 16 – pēc sertifikācijas eksāmena nokārtošanas
✓ 38 ārstniecības personām piešķirts apmācīttiesīgās personas statuss
optometrista specialitātē

✓ Optometristu sertifikācijas komanda ir izstrādājusi teorētiskā
eksāmena treniņjautājumu banku, kas ir laba prakses platforma, lai
pārbaudītu savas zināšanas pirms eksāmena teorētiskās daļas
✓ 2021. gadā saņemti 9 pieteikumi resertifikācijas kārtībā, tie iesniegti
LĀPPOS apstiprināšanai

Treniņtesta iespējas teorētisko zināšanu iemaņu
pārbaudei
✓ Optometristu sertifikācijas komisijas locekļu sagatavota treniņjautājumu banka ar vairāk
kā 700 jautājumiem
✓ Treniņtesta uzbūve ir identiska eksāmena teorijas daļai – 100 izvēles tipa jautājumi ar
vienu pareizo atbildi. tests – 90 minūšu ilgs. Izpildot testu, ir iespējams redzēt cik
jautājumi ir bijuši pareizi, kā arī kuros bijusi kļūda.
✓ Eksāmenā un treniņtestā jautājumi nav identiski, bet ideoloģiski līdzīgi, ietverot tās pašas
tēmas un lietojot līdzīgus jautājumu formulējumus.
✓ Testu atveram aptuveni mēnesi pirms eksāmena, iespējams iegādāties pieeju tikai
personīgai lietošanai – uz vienu nedēļu neierobežotu testu pildīšanas skaitu – 25 Eur.
(konkrēti datumi tiek nosūtīti individuāli)
✓ 2020. gadā treniņtestu pretendenti kopumā izpildīja 267 reizes!

Eksāmens optometrista specialitātē
2020. gadā rīkoti eksāmeni 2 reizes – augustā ( viena diena, 4 eksaminējamie) un novembrī
(3 dienas, 12 eksaminējamie)
Eksāmens notiek 2 daļās:
✓ teorētisko zināšanu pārbaude – 90 minūtes, datorizēti, edu.lu.lv vidē
✓ praktisko iemaņu pārbaude – pilna redzes pārbaude + kontaktlēcas ielikšana,
novērtēšana, izņemšana, 60 minūtes

Eksāmens optometrista specialitātē – kas par
to jāzina pretendentiem?
Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijā
iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus1:

✓ Sertfikācijas lapu, kurā izpildīta I un II daļa ( 2. pielikums, pieejams
https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba)
✓ Profesionālās darbības pārskatu ( veidlapa pieejama pie OSK), kuru apstiprina darba
devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā
ārstniecības persona (likumā šobrīd nav atrunāts darbības ilgums un laika posms par
kādu pārskats derīgs).

✓ Izglītības dokumenta kopiju ( profesionālais maģistra grāds optometrijā vai optometrista
kvalifikācija)
✓ Maksājumu apliecinošu dokumentu par sertifikācijas procesa apmaksu
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– reglamentē MK noteikumi nr 943 https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba

Eksāmens optometrista specialitātē – kas par
to jāzina pretendentiem?
Kad ārstniecības persona, kas pretendē kārtot sertifikācijas eksāmenu, ir iesniegusi
dokumentus optometristu sertifikācijas komisijai ( sekretārei Agnesei Jēcei), sertifikācijas
komisija sēdē tos izskata, un pieņem lēmumu atļaut vai atteikt kārtot eksāmenu. Par
eksāmena norises datumu, vietu un laiku sertifikācijas komisija pēc pieteikuma saņemšanas
un izskatīšanas paziņo serticējamai personai ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena norises
datuma. 2
Provizoriski paredzēts, ka eksāmeni katru gadu tiek rīkoti 2 – 3 reizes, atkarībā no
pretendentu skaita un nepieciešamības ( svarīgi laicīgi iesniegt pieteikumus).
Pieteikumus optometristu sertifikācijas komisija izskata tikai komisijas sēdēs.
LAI KĀRTOTU SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENU, ĀRSTNIECĪBAS PERSONAI IR JĀBŪT ATRODAMAI
ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRĀ!
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– reglamentē MK noteikumi nr 943 30. punkts https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba

Veselības Inspekcijas Ārstniecības personu
reģistrs

Ārstniecības iestādē ārstniecības persona var tikt piereģistrēta (un jābūt piereģistrētai) vēl
pirms tiek nokārtots sertifikācijas eksāmens.

Veselības Inspekcijas
Ārstniecības personu reģistrs
Ja ārstniecības persona nav reģistrēta VI ārstniecības personu reģistrā, optometristu
sertifikācijas komisija pretendentu pie eksāmena pielaist nedrīkst. Ja ārstniecības
personai nav spēkā esošs sertifikāts un atbilstošā izglītība iegūta pirms vairāk kā 5
gadiem, Veselības inspekcija, lai ārstniecības personu iekļautu reģistrā, lūdz uzrādīt
nokārtota kvalifikācijas eksāmena apliecinājumu. Par kvalifikācijas eksāmenu atbild LU.

OSK

Eksāmeni 2021. gadā un sertifikācijas komisijas
sēžu grafiks
Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī, šobrīd ārstniecības personu eksāmeni optometrista
specialitātē nenoris. Provizoriski eksāmeni varētu tikt plānoti jūnijā ( līdz Jāņiem) vai jūlijā,
kā arī rudenī ( oktobra beigas/ novembra sākums).
Sertifikācijas komisijas plānotie sēžu datumi ( Ķengaraga iela 8, vai tiešsaistē):
✓ 26. aprīlis
✓ 10.maijs ( papildus, ja nepieciešams)
✓ 14. jūnijs
✓ 12. jūlijs
✓ 4. oktobris
✓ 15. novembris
✓ 6. decembris

Aktuālās izmaiņas MK noteikumos Nr. 943
MK Nr 943 punkts Nr. 46 : Sertificējamā ārstniecības persona, kura nav nokārtojusi
sertifikācijas eksāmenu, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā trīs mēnešus pēc brīža, kad
paziņots lēmums par eksāmena rezultātu ( ir atkārtoti jāiesniedz pieteikums). Ja
sertificējamā ārstniecības persona sertifikācijas eksāmenu nav nokārtojusi trīs reizes pēc
kārtas, tad atkārtotu sertifikācijas eksāmenu var kārtot ne agrāk kā pēc gada. 3

3. (MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 377 redakcijā)

Aktuālās izmaiņas sertifikātu, apmācīttiesīgās ārstniecības
personas apliecību un reģistrācijas termiņos
2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā
saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-institucijudarbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā
noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un
ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta
personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš vai apmācīttiesīgās
ārstniecības personas apliecība tiek pagarināta par sešiem mēnešiem.”

Piemērs: ja šī brīža sertifikāta termiņš ir 01.10.2021, tad pēc likuma izmaiņām tas tiek
pagarināts līdz 01.04.2022, un, lai pretendētu uz jauna sertifikāta iegūšanu
resertifikācijas kārtā, dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 01.01.2022

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo
organizāciju savienība – jaunumi

www.lappos.lv

Biežāk uzdotie jautājumi
1. Par dokumentu iesniegšanas termiņiem un kārtību

Biežāk uzdotie jautājumi
2. Vai tālākizglītības punkti, kas ir apstiprināti Latvijas ārstu biedrībā (LĀB) tiks ieskaitīti
arī mums?
✓ LĀB SP apstiprina TIP ārstiem, Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju
Savienība (LĀPPOS) apstiprina TIP ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta
personām.
Atbilstoši savstarpēji starp LĀB un LĀPPOS noslēgtajam sadarbības līgumam, LĀB
apstiprinātos punktus resertifikācijā ņem vērā arī LĀPPOS."

Biežāk uzdotie jautājumi
3. Vai var saņemt TIP punktus par starptautisku tiešsaistes semināru?

Punktus var saņemt ( 1 TIP – 45 minūtes), ja tiek iesniegts sertifikāts par dalību pasākumā
un sertifikātā uzrādās noklausītā semināra ilgums un tēma/tēmas.
Starptautiskiem semināriem saskaņojums ar LĀPPOS nav nepieciešams.
TIP punktus var saņemt par Latvijā organizētiem tiešsaistes semināriem, ja tie ir saskaņoti
ar LĀB vai LĀPPOS. Tad uz sertifikāta uzrādīsies piešķirto TIP punktu skaits.

Ja neatrodi atbildi MK noteikumos Nr 943 vai
informatīvajos materiālos, tad:
optometristu.sertifikacija@gmail.com

PALDIES optometristu sertifikācijas
komisijas lieliskajai komandai!!!
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Paldies par uzmanību!
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