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Apstiprināts 

LEA Pilnsapulcē 

25.01.2014. 

 

 
Latvijas Ergoterapeitu asociācija 

Ergoterapeitu sertifikācijas nolikums 
 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Ergoterapeitu sertifikācija ir teorētiskās, praktiskās sagatavotības un profesionālo 

iemaņu novērtēšana un atzīšana specialitātē, piešķirot ārstniecības personas 

sertifikātu.  

2. Ergoterapeita sertifikāts ir dokuments, kas apliecina profesionālo sagatavotību 

ergoterapijā un dod tiesības ārstniecības personai patstāvīgi praktizēt visā Latvijas 

teritorijā.  

3. Sertificēts ergoterapeits ir ārstniecības persona, kura nokārtojusi ergoterapeita 

sertifikācijas eksāmenu un ieguvusi tiesības patstāvīgi praktizēt ergoterapijā.  

4. Ergoterapeita sertifikātu var iegūt ārstniecības persona: 

4.1. ar atbilstošu augstāko izglītību un bakalaura grādu ergoterapijā; 

4.2.kura ir reģistrēta valsts informācijas sistēmā – ārstniecības personu un ārstniecības 

atbalsta personu reģistrā; 

4.3. kura prot valsts valodu atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; 

4.4. kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot 

tiesības nodarboties ar ārstniecību (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā 

tiesību ierobežojums ir spēkā);  

4.5. kurai saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta 

tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību (aizliegums ir 

attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā); 

4.6. kura nav citas personas aizgādnībā; 

4.7. kura ir samaksājusi par sertifikāciju. 

 

5. Ergoterapeita sertifikāts dod tiesības: 

5.1. kā ārstniecības personai patstāvīgi nodarboties veselības un sociālajā aprūpē; 

5.2. ārstēt patstāvīgi savas profesionālās kompetences ietvaros; 

5.3. uzraudzīt vai vadīt ārstniecības iestādi kā struktūrvienību; 

5.4. iegūt apmācīttiesīga ergoterapeita statusu; 

5.4. noteiktā kārtībā saņemt licenci uzņēmējdarbībai profesionālās kompetences ietvaros. 
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II. Sertifikācijas komisija: 

 Par ergoterapeitu sertifikācijas procesu ir atbildīga Latvijas Ergoterapeitu asociācijas 

(turpmāk LEA) sertifikācijas komisija (turpmāk  - komisija). 

1. Sertifikācijas komisijas sastāvs: 

1.1. ergoterapeitu sertifikācijas komisijas sastāvā ir pieci cilvēki, kurus ievēl LEA biedru 

pilnsapulcē; 

1.2. ergoterapeitu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs un sekretārs tiek ievēlēts atklāti 

balsojot, ar balsu vairākumu no sertifikācijas komisijas vidus; 

1.3. sertifikācijas komisija darbojas priekšsēdētāja vadībā, sēdes sasaucot ne retāk kā reizi 

ceturksnī. 

2. Sertifikācijas komisijas darbība: 

2.1. sertifikācijas komisiju ievēl uz 4 gadiem LEA pilnsapulcē; 

2.2. sertifikācijas komisija izstrādā sertifikācijas nolikumu, sertifikācijas komisijas darba 

plānu un resertifikācijas nolikumu; 

2.3. izstrādā sertifikācijas eksāmena jautājumus; 

2.4. komisija nosaka sertifikācijas eksāmenu skaitu gadā, pamatojoties uz sertificējamo 

personu iesniegumiem; 

2.5. komisija nosaka sertifikācijas eksāmena norises vietu un laiku, vienu mēnesi pirms 

sertifikācijas eksāmena, izsniedzot pretendentiem sertifikācijas eksāmena tēmas; 

2.6. komisija izvērtē sertificējamās personas sertifikācijas eksāmena jautājumu atbildes 

un atklāti balsojot ar balsu vairākumu pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu; 

2.7. komisija nosaka atkārtotu sertifikācijas eksāmena termiņu personai, ja eksāmens nav 

ieskaitīts; 

2.8. komisija izskata pieteikumus par sertifikāta anulēšanu; 

2.9. strīdu gadījumā pretenzijas iesniedz sertifikācijas komisijas sekretāram 3 darba dienu 

laikā. 

3. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs: 

3.1. ergoterapeitu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs var būt persona ar augstāko 

izglītību ergoterapijā un darba stāžu specialitātē ne mazāku par trīs gadiem; 

3.2. ir atbildīgs par sertifikācijas komisijas darbu un ziņo LEA valdē 

3.3. nosaka sertificējamo personu dokumentu iesniegšanas termiņus ne vēlāk kā 1 mēnesi 

pirms sertifikācijas eksāmena; 

3.4. ir tiesīgs atteikt sertifikāciju, ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti; 

3.5. apstiprina komisijas sagatavotos sertifikācijas jautājumus; 

3.6. vada sertifikācijas eksāmena norisi; 

3.7. komisijas priekšsēdētājam pieder izšķirošā balss vienāda balsu skaita gadījumā; 

3.8. komisijas priekšsēdētājs ir Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju 

Savienības (turpmāk LĀPOS) Sertifikācijas padomes loceklis. 

4.Sertifikācijas komisijas sekretārs: 
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4.1. pieņem sertificējamās personas dokumentus; 

4.2. nodrošina sertificējamās personas dokumentu reģistrāciju sertifikācijas komisijas 

reģistra grāmatā; 

4.3. sagatavo materiālus sertifikācijas eksāmenam; 

4.4. sagatavo dokumentus iesniegšanai LĀPOS Sertifikācijas padomei un nodrošina 

sertifikāta saņemšanu. 

 

III. Sertifikācijas komisijai iesniedzamie dokumenti un to iesniegšanas kārtība. 

1.1. Pretendents iesniedz komisijai šādus dokumentus: 

1.1.1. Pretendenta rakstisku iesniegumu LEA Sertifikācijas komisijai. 

1.1.2. Profesionālās darbības pārskatu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kuru apstiprinājis 

iestādes/ nodaļas vadītājs; ja pretendentam ir vairāk kā viena darba vieta, tad ir jāsagatavo 

profesionālās darbības pārskats par katru darba vietu. 

1.1.3. Sertifikācijas lapu. 

1.1.4. Dokumentus (kopijas pievienot dokumentu paketei), kas apliecina pretendenta 

izglītību, kvalifikācijas celšanu. 

1.1.5. Ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopiju. 

1.1.6. LEA interešu grupas vadītāja apliecinājumu par klīniskā gadījuma prezentāciju un 

dalību interešu grupas sanāksmēs. 

1.1.7. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju, kas apliecina, ka veikta samaksa par 

sertifikāciju. 

1.1.8. Klīnisko gadījuma analīzi saskaņā ar Ergoterapeita prakses procesa vadlīnijām. 

1.1.9. LEA kasiera izziņa, kas apliecina, ka veikti biedru naudas maksājumi. 

1.2. Pretendents ir atbildīgs, lai sniegtā informācija būtu patiesa un korekta. Komisijai ir 

tiesības pārbaudīt sniegtās ziņas. 

1.3 Sertificējamā persona ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms sertifikācijas eksāmena iesniedz 

komisijai 1.1. punktā uzskaitītos dokumentus. 

 

III. Sertifikācijas eksāmens. 

1. Sertifikācijas eksāmena norise un vērtēšana. 

Pretendents: 

1.1. izstrādā klīniskā gadījuma analīzi pēc Ergoterapeita prakses procesa vadlīnijām un 

sagatavo klīniskā gadījuma ziņojumu, prezentē un apspriež atbilstošajā LEA interešu 

grupā un iesniedz sertifikācijas komisijai ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikācijas 

eksāmena. 

1.2. Ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā pēc iesniedzamo dokumentu un klīniskā gadījuma 

apraksta nodošanas saņem rakstisku atbildi no Sertifikācijas komisijas sekretāra par 

atļauju kārtot teorētisko eksāmenu un prezentēt klīnisko gadījumu. 

1.3. gadījumā, ja Sertifikācijas komisija, dokumentu izvērtēšanas procesā, norāda, ka 

nepieciešams precizēt informāciju, dokumenti ar veiktajiem labojumiem jāiesniedz 1 

nedēļas laikā no atbildes saņemšanas brīža. 
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1.4. izstrādā klīniskā gadījuma prezentāciju, iekļaujot vizuālos uzskates materiālus 

(fotogrāfijas, videomateriālus u.c.), kas vispusīgi atspoguļo terapijas procesu. 

1.5. kārto sertifikācijas eksāmenu, kas sastāv no 2 daļām; 

1.5.1. teorētiskais eksāmens - testu, kas sastāv no simts jautājumiem ar dotiem atbilžu 

variantiem. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja ir pareizi atbildēts uz 75% no 

jautājumiem, kas dod tiesības piedalīties praktiskajā eksāmenā; 

1.5.2. praktiskais eksāmens – klīniskā gadījuma prezentācija saskaņā ar Ergoterapijas 

prakses procesa vadlīnijām; 

1.5.3. pretendents tiek sertificēts, ja ir sekmīgi nokārtotas sertifikācijas eksāmena 

teorētiskā un praktiskā daļa. 

Komisija: 

1.6. izskata pretendenta iesniegto dokumentāciju un sniedz atļauju kārtot sertifikācijas 

eksāmenu. 

1.7. izsniedz pretendentam teorētiskā eksāmena jautājumus; 

1.8. novērtē teorētiskā eksāmena rezultātus un klīniskā gadījuma prezentāciju; 

1.9. sertifikācijas komisija, balstoties uz  sertifikācijas eksāmena rezultātiem, sagatavo 

priekšlikumu Sertifikācijas padomei par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu; 

1.10. sertifikācijas komisijas sekretārs sagatavo izrakstu no LEA Sertifikācijas eksāmena 

protokola un iesniedz Sertifikācijas padomei. 

 

IV. Sertifikācijas procesa finansēšana: 

1. sertifikācija, sertifikāta noformēšana un reģistrēšana, sertifikāta izsniegšana ir maksas 

pakalpojumi, kas tiek veikti par sertificējamās personas līdzekļiem; 

2. Maksas pakalpojumu cenrādis ir noteikts saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumi 

Nr.672 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu 

pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis. 

3. Sertifikācijas procesa maksa ir 59.76 € 

 

V. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana. 

Strīdus gadījumā sertifikācijas komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot apelāciju 30 

dienu laikā LĀPOS Sertifikācijas padomē. 

 

VI. Noslēguma jautājums. 

Latvijas Ergoterapeitu asociācijas sertifikācijas nolikums ir veidots balstoties uz  Ministru 

kabineta noteikumiem  Nr.943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, izdoti Rīgā 

2012.gada 18.decembrī. 
 

 

 


