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Plāns
Atskaite par sertifikācijas komisijas padarīto 

2021. gadā 

Padarītais
1

Optometristu sertifikācijas vēsture un 

sadarbība ar Latvijas Ārstniecības personu 

profesionālo organizāciju savienību 

( LĀPPOS) 

Optometrists –

ārstniecības persona

Sertifikācija un resertifikācija, eksāmena 

norise – kā mums iet eksāmenā?  

Aktuālais par sertifikāciju 

un resertifikāciju2

3



Padarītais

kopā2021
29 izsniegti sertifikāti 

resertifikācijas procesā 

2020

4 izsniegti sertifikāti 

sertifikācijas procesā 

2022

16 izsniegti sertifikāti 

sertifikācijas procesā 

7 izsniegti sertifikāti 

resertifikācijas procesā 

15 izsniegti sertifikāti 

resertifikācijas procesā 

5 izsniegti sertifikāti 

sertifikācijas procesā 

76 sertifikāti



SERTIFIKĀCIJA ( EKSĀMENA KĀRTOŠANA)

Optometrists - ārstniecības persona 

MK noteikumi Nr. 317 – « Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas 

kārtība».  



SERTIFIKĀCIJA ( EKSĀMENA KĀRTOŠANA)

Optometrists - ārstniecības persona un sertifikāts 

OPTOMETRISTS – ĀRSTNIECĪBAS PERSONA

VESELĪBAS INSPEKCIJAS 

DATU BĀZE

REĢISTRĒTAS ĀRSTNIECĪBAS 

PERSONAS

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU 

DARBA VIETA

SERTIFIKĀCIJA

IR SERTIFIKĀTS – SERTIFICĒTA 

ĀRSTNIECĪBAS PERSONA

NAV SERTIFIKĀTS – REĢISTRĒTA ( BET 

NESERTIFICĒTA)  ĀRSTNIECĪBAS 

PERSONA

Patstāvīgi veic optometrista

pienākumus 

Reizi piecos gados pretendē uz 

resertifikācijas iespēju ( ja atbilst 

MK Nr. 943 nosacījumiem) 

Var strādāt mentora uzraudzībā

Var pretendēt uz sertifikācijas 

eksāmena kārtošanu 



45%

88%

Optometrists – VI datu bāzē

Reģistrēta ārstniecības persona – optometrists :  213

Reģistrēta darba vieta – ārstniecības iestāde: 169 

Sertificēta ārstniecības persona – optometrists : 188

79

%



RESERTIFIKĀCIJA ( Par TIP PUNKTIEM – JAU 

AR ESOŠU SERTIFIKĀTU) 

SERTIFIKĀCIJA ( EKSĀMENA KĀRTOŠANA)

Sertifikāta iegūšanas process

Sertifikācija pēc profesionālā
maģistra grāda un optometrista

kvalifikācijas  iegūšanas 

Sertifikācija, ja iepriekš netika iegūts 

LOOA sertifikāts

Resertifikācija – ja iepriekš iegūts 

LOOA izsniegts  sertifikāts 
Sertifikācijas eksāmens – teorijas daļa 

( 100 jautājumi, 75% barjera) un 

praktiskā daļa ( 1 pacienta izmeklēšana) 

Ja eksāmenu  nenokārto, var pārlikt ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem. 

3 reizes nenokārtojot, pārliek ne ātrāk kā pēc gada. 

Ja nenokārto tikai praktisko daļu, 6 mēn laikā iespējams pārlikt 

tikai to. 



You can simply impress your audience and add 

a unique zing and appeal to your Presentations.
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You can simply impress your audience and add 
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You can simply impress your audience and add 

a unique zing and appeal to your Presentations.
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Sertifikācijas eksāmens

92
REDZES PĀRBAUDE

TEHNISKAIS TESTU 

IZPILDĪJUMS,  MĒRĪJUMI 

UN IZPRATNE PAR 

ATRADNĒM 

PACIENTA IZPRATNE –

vajadzības, skaidrojumi, 

pēcaprūpe, komunikācija, 

receptes pielāgošana 

pacientam kā indivīdam… 

vispārīgās saslimšanas,  

precīzi nosaukumi u.t.t. 

binokulārā redze, 

akomodācijas darbība  

kontaktlēcu ielikšana/ 

izņemšana, acu struktūru 

novērtējums – lietderīgums 

neprecīzi nomērīta, izprasta  

iepriekš lietotā korekcija 

pacienta informēšana par 

esošo situāciju un turpmāko 

darbību  
precīzu terminu lietojums un 

korekta informācijas 

pasniegšana 

92%

8%

nokārtotie nenokārtotie



You can simply impress your audience and add 
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Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statuss

45 
REDZES PĀRBAUDE

TEHNISKAIS TESTU 

IZPILDĪJUMS,  MĒRĪJUMI 

UN IZPRATNE PAR 

ATRADNĒM 

Apmācīttiesīgās ārstniecības personas sertifikāts ir derīgs 

līdz ārstniecības personas sertifikāta derīguma beigām. 

Pēc tam tas jākārto atkārtoti 

Apmācīttiesīgo dokumentu iesniegšana
Apmācīttiesīgo ārstniecības personu dokumentus iesniedz 
attālināti, izmantojot šādas iespējas:
•sūtot pa pastu uz LĀPPOS adresi Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
•nogādājot LĀPPOS pasta kastītē Miera iela 28-3, Rīga (durvju 
kods 257)
•nosūtot elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu 
uz e-pastu: apmacittiesibas@lappos.lv

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisijas sēžu datumi 2022.gadā:
04.03.2022.
27.05.2022.
30.09.2022.
09.12.2022.

Informācija no www.lappos.lv

mailto:apmacittiesibas@lappos.lv
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Precizējumi MK noteikumu Nr.943 interpretācijā

943 
REDZES PĀRBAUDE

TEHNISKAIS TESTU 

IZPILDĪJUMS,  MĒRĪJUMI 

UN IZPRATNE PAR 

ATRADNĒM 

Informācija no LĀPPOS un MK Nr 943
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Eksāmeni 2022.gadā un plānotais sertifikācijas 
komisijas sēžu grafiks 

TEHNISKAIS TESTU 

IZPILDĪJUMS,  MĒRĪJUMI 

UN IZPRATNE PAR 

ATRADNĒM 
Sertifikācijas komisijas plānotie sēžu datumi 2022. gadā:

2022. gada 17. janvāris plkst 18.30 Ķengaraga ielā 8, Rīgā  vai tiešsaistē 
2022. gada 14.februāris plkst 18.30
2022. gada 7. marts plkst 18.30
2022. gada 6. maijs plkst 17.30 Elijas ielā 17, Rīgā  
2022. gada 13.jūnijs plkst 18.30 Ķengaraga ielā 8, Rīgā  vai tiešsaistē 
2022.gada 29. augusts plkst 18.30
2022.gada 10.oktobris plkst 18.30
2022. gada 21.novembris plkst 18.30

Sertifikācijas komisija rīko eksāmenu tad, kad saņemti vismaz 4 pieteikumi.  Šogad eksāmeni 

paredzēti: marta sākumā (noticis), maija sākumā (pretendenti informēti), oktobrī un decembrī. 

Pie nepieciešamības plāns var tikt pārskatīts. 



2020 2018201020082007

LOOA valde pirmo 

reizi spriež par 

iespēju sertificēt 

optometristus, tas 

iekļauts 

Kvalifikācijas 

padomes nolikumā 

Optometristu sertifikācijas procesa un ārstniecības 
personas statusa iegūšanas vēsture 

2015/ 

2016



2020 2018201020082007

Optometristu sertifikācijas procesa un ārstniecības 
personas statusa iegūšanas vēsture 

Kvalifikācijas 

padomi sāk vadīt 

G. Krūmiņa un 

sākas cītīgs 

darbs pie reālas 

sertifikātu 

ieviešanas

2015/ 

2016



Uz to brīdi: 

Profesionālais diploms – 68 

optometristiem

LOOA biedri – 58 optometristi

6

iesniedza





2020 2018201020082007

Optometristu sertifikācijas procesa un ārstniecības 
personas statusa iegūšanas vēsture 

Tiek izsniegti 

pirmie LOOA 

optometristu

sertifikāti (9gb)

2015/ 

2016



Visas sertifikātu 

izgatavošanas izmaksas 

sedza LOOA



2020 20182015/ 

2016
201020082007

Optometristu sertifikācijas procesa un ārstniecības 
personas statusa iegūšanas vēsture 

VM, VI, LĀPPOS

piekrīt tikties ar LOOA 

un uzklausīt 

optometristu vēlmi 

kļūt par ārstniecības 

personām 



2020 20182015/ 

2016
201020082007

Optometristu sertifikācijas procesa un ārstniecības 
personas statusa iegūšanas vēsture 

2018.g februārī LOOA saņem 

vēstuli – Valsts sekretāru 

sēdē ir izsludināts VM 

izstrādātais MK noteikumu 

projekts – ar 2020. g 1 janv. 

optometristus iekļauj 

ārstniecības personu sarakstā 



2020 20182015/ 

2016
201020082007

Optometristu sertifikācijas procesa un ārstniecības 
personas statusa iegūšanas vēsture 

No 2020.g 1. janvāra 

OPTOMETRISTS = 

ārstniecības persona, 

sertifikācijas procesu 

reglamentē MK noteikumi  

Nr.943,  procesu koordinē 

OSK un pārvalda 

LĀPPOS



LĀPPOS un LOOA

LĀPPOS

LOOA

LĀPPOS

LĀPPOS apvieno 23 ārstniecības 
personu un ārstniecības atbalsta 
personu profesionālas organizācijas

BIEDRĪBAS MĒRĶI:
1. Veselības aprūpes un ārstniecības 

kvalitātes nodrošināšana, uzlabojot 
ārstniecības personu profesionālo 
sagatavotību; 

2. Latvijas ārstniecības personu 
profesionālo organizāciju un to biedru 
interešu pārstāvība un aizstāvība. 



Optometristu sertifikācijas komisija: 

Saziņai:  

Priekšsēdētāja : AIJA MAKOVSKA

Priekšsēdētājas vietniece: ZANDA RUSKULE

Sekretāre: AGNESE JĒCE

Komisijas locekles:  IEVA ANSONE

IEVA JĒKABSONE

JEĻENA STŪRIŠKA 

VIKTORIJA VLASENKO 

optometristu.sertifikacija@gmail.com

+371 28396306 ( Aija M.) 


