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2. Nepažeisdama šio straipsnio 1 dalies, kiekviena valstybė narė pripažįsta toliau nurodytus 

formalios kvalifikacijos įrodymus ir, siedama su galimybe užsiimti architekto profesine veikla, 

suteikia tokiam formalios kvalifikacijos įrodymui tokią pačią galią kaip ir jos pačios išduodamam 

formalios kvalifikacijos įrodymui: pažymėjimus, išduotus valstybių narių piliečiams valstybių 

narių, kurios pradėjo taikyti architektų veiklą reglamentuojančias taisykles nuo tokių datų: 

 

a) Austrija, Suomija ir Švedija: 1995 m. sausio 1 d.; 

 

b) Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija: 2004 

m. gegužės 1 d.; 

 

c) kitos valstybės narės: 1987 m. rugpjūčio 5 d. 

 

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti pažymėjimai turi patvirtinti, kad jų turėtojui ne vėliau kaip 

atitinkamą datą leista naudotis architekto profesiniu vardu ir pagal tas taisykles jis veiksmingai 

užsiėmė atitinkama veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerių metų laikotarpį iki 

pažymėjimo išdavimo. 
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IV skyrius 

 

Bendrosios nuostatos dėl įsisteigimo 

 

50 straipsnis 

 

Dokumentacija ir formalumai 

 

1. Jei priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos sprendžia dėl prašymo leisti 

užsiimti reglamentuojama profesija pagal šią antraštinę dalį, tos institucijos gali reikalauti VII 

priede išvardytų dokumentų ir pažymėjimų.  

 

VII priedo 1 punkto d, e ir f papunkčiuose nurodyti dokumentai jų pateikimo dieną turi būti ne 

senesni kaip trijų mėnesių. 

 

Valstybės narės, institucijos ir kiti juridiniai asmenys garantuoja jų gaunamos informacijos 

konfidencialumą. 

 

2. Jei yra pagrįstų abejonių, priimančioji valstybė narė gali reikalauti valstybės narės 

kompetentingų institucijų patvirtinti toje kitoje valstybėje narėje išduotų kvalifikaciją patvirtinančių 

dokumentų ir formalios kvalifikacijos įrodymų autentiškumą, o kai taikytina – ir patvirtinti, ar 

asmuo, siejant su šios antraštinės dalies III skyriuje nurodytomis profesijomis, atitinka būtiniausius 

rengimo reikalavimus, nustatytus atitinkamai 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 ir 46 straipsniuose. 
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3. Jei yra pagrįstų abejonių, kai 3 straipsnio 1 dalies c punkte apibrėžtas formalios kvalifikacijos 

įrodymas buvo išduotas valstybės narės kompetentingos institucijos ir susijęs su rengimu, visiškai 

ar iš dalies įgytu kitos valstybės narės teritorijoje teisėtai įsteigtoje institucijoje, priimančioji 

valstybė narė turi teisę pasiteirauti kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybės narės kompetentingos 

institucijos: 

 

a) ar rengimą suteikusioje institucijoje rengimo kursas buvo oficialiai patvirtintas švietimo 

įstaigos, įsikūrusios kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybėje narėje; 

 

b) ar išduotas formalios kvalifikacijos įrodymas yra tas pats, kuris būtų išduotas, jei visas kursas 

būtų vykęs kvalifikacijos suteikimo kilmės valstybėje narėje; 

 

c) ar formalios kvalifikacijos įrodymas suteikia tas pačias profesines teises kvalifikacijos 

suteikimo kilmės valstybės narės teritorijoje. 

 

4. Jei priimančioji valstybė narė reikalauja, kad, norėdami užsiimti reglamentuojama profesija, 

jos piliečiai duotų priesaiką ir kai tos priesaikos tekstas negali būti taikomas kitų valstybių narių 

piliečiams, priimančioji valstybė narė užtikrina, kad atitinkamiems asmenims galėtų būti taikomas 

atitinkamas lygiavertis tekstas. 
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51 straipsnis 

 

Profesinės kvalifikacijos abipusio pripažinimo procedūra 

 

1. Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija patvirtina paraiškos gavimą per 

vieną mėnesį nuo gavimo ir informuoja pareiškėją apie bet kokį trūkstamą dokumentą. 

 

2. Prašymo leisti užsiimti reglamentuojama profesija nagrinėjimo procedūra turi būti užbaigta 

kuo greičiau ir bet kuriuo atveju priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi 

priimti tinkamai pagrįstą sprendimą per tris mėnesius nuo dienos, kurią buvo pateiktas visas 

pareiškėjo dokumentų rinkinys. Tačiau šios antraštinės dalies I ir II skyriuje nurodytais atvejais šis 

terminas gali būti pratęstas vienu mėnesiu. 

 

3. Spendimą ar jo nepriėmimą per nustatytą terminą galima skųsti pagal nacionalinius įstatymus. 

 

52 straipsnis 

 

Profesinių vardų naudojimas 

 

1. Jei priimančiojoje valstybėje narėje su viena iš atitinkamos profesijos veiklos rūšių susijusio 

profesinio profesinio vardo naudojimas yra reglamentuojamas, kitų valstybių narių piliečiai, 

kuriems leidžiama užsiimti reglamentuojama profesija pagal III antraštinę dalį, naudoja 

priimančiosios valstybės narės profesinį vardą, kuris atitinką tą profesiją toje valstybėje narėje, ir 

bet kokius susijusius inicialus. 
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2. Jei priimančiojoje valstybėje narėje profesiją reglamentuoja 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžta 

asociacija ar organizacija, valstybių narių piliečiams nesuteikiama teisė naudoti tos organizacijos ar 

asociacijos suteiktą profesinį vardą arba jo santrumpą, nebent jie pateikia įrodymą, kad jie yra 

tokios asociacijos ar organizacijos nariai. 

 

Jei narystė asociacijoje ir organizacijoje suteikiama tik turint tam tikrą kvalifikaciją, ji gali taikyti šį 

reikalavimą profesinę kvalifikaciją turintiems kitų valstybių piliečiams tik pagal šioje direktyvoje 

nustatytus reikalavimus. 

 

IV antraštinė dalis 

 

Išsamios užsiėmimo profesija taisyklės 

 

53 straipsnis 

 

Kalbų mokėjimas 

 

Asmenys, kurių profesinė kvalifikacija pripažinta, turėtų mokėti kalbas, būtinas užsiimti profesine 

veikla priimančiojoje valstybėje narėje. 
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54 straipsnis 

 

Mokslinių vardų naudojimas 

 

Nepažeisdama 7 ir 52 straipsnių, priimančioji valstybė narė užtikrina, kad suinteresuotiems 

asmenims būtų suteikta atitinkama teisė naudoti mokslinius vardus, jiems suteiktus kilmės 

valstybėje narėje, ir galbūt sutrumpinta forma, kilmės valstybės narės kalba. Priimančioji valstybė 

narė gali reikalauti, kad po profesinio vardo būtų nurodomas jį suteikusios institucijos ar 

egzaminavimo tarybos pavadinimas ir adresas. Kai kilmės valstybės narės mokslinis vardas 

priimančiojoje valstybėje narėje gali būti supainiotas su profesiniu vardu, kuriam reikia papildomo 

rengimo, kurio asmuo neturi, priimančioji valstybė narė gali reikalauti, kad asmuo naudotų kilmės 

valstybės narės mokslinį vardą atitinkama forma, kurią nustato priimančioji valstybė narė. 

 

55 straipsnis 

 

Sveikatos draudimo fondų suteikiamas patvirtinimas 

 
Nepažeisdamos 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies b punkto, valstybės narės, kurios 

reikalauja, kad tam, jog asmenys, kurie įgijo profesinę kvalifikaciją jų teritorijoje, būtų patvirtinti 

sveikatos draudimo fondo, atliktų paruošiamąjį praktinį rengimą ir/arba per tam tikrą laikotarpį 

įgytų profesinės patirties, netaiko šio įpareigojimo asmenims, turintiems kitose valstybėse narėse 

įgytą gydytojo ir gydytojo odontologo formalios kvalifikacijos įrodymą. 
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V antraštinė dalis 

 

Administracinis bendradarbiavimas ir atsakomybė už įgyvendinimą 

 

56 straipsnis 

 

Kompetentingos institucijos 

 

1. Priimančiosios valstybės narės ir kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos glaudžiai 

bendradarbiauja ir teikia abipusę pagalbą, kad šią direktyvą būtų lengviau įgyvendinti. Jos užtikrina 

informacijos, kuria keičiasi, konfidencialumą. 

 

2. Priimančiosios ir kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie 

drausminius veiksmus ar baudžiamąsias sankcijas, kurių imtasi, arba bet kokias kitas rimtas, savitas 

aplinkybes, kurios gali turėti pasekmių pagal šią direktyvą vykdomai veiklai, gerbdamos asmens 

duomenų teisės aktus, numatytus 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo1 ir 

2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens duomenų 

tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir 

elektroninių ryšių)2.  

                                                 
1  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 

1882/2003. 
2 OL L 2001, 2002 7 31, p. 37. 
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Kilmės valstybė narė išnagrinėja aplinkybių tikrumą ir jos institucijos nusprendžia dėl tyrimų, 

kuriuos reikia atlikti, pobūdžio bei apimties ir informuoja priimančiąją valstybę narę apie išvadas, 

kurias padaro remdamasi savo turima informacija. 

 

3. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip per ...∗ paskiria kompetentingas institucijas, 

suteikiančias ar priimančias formalios kvalifikacijos įrodymą ir kitus dokumentus ar informaciją, ir 

kompetentingas institucijas, priimančias šioje direktyvoje nurodytas prašymus ir sprendimus, ir 

nedelsdamos apie tai informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją. 

 

4. Kiekviena valstybė narė paskiria 1 dalyje nurodytų institucijų veiklos koordinatorių ir apie tai 

informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją. 

 

Koordinatoriaus pareigos yra: 

 

a) skatinti vienodai taikyti šią direktyvą; 

 

b) rinkti visą informaciją, kuri reikalinga šiai direktyvai taikyti, pvz., apie galimybės užsiimti 

reglamentuojamomis profesijomis reikalavimus valstybėse narėse. 

 

Šios dalies b punkte nurodytoms pareigoms atlikti koordinatoriai gali prašyti pagalbos iš 57 

straipsnyje nurodytų kontaktinių institucijų. 

                                                 
∗  Dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
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57 straipsnis 

 

Kontaktinės institucijos 

 
Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip per ... ∗ paskiria kontaktinę instituciją, kurios pareigos yra:  

 

a) teikti piliečiams ir kitų valstybių narių kontaktinėmis institucijomis būtiną informaciją apie 

šioje direktyvoje numatytos profesinės kvalifikacijos pripažinimą, pvz., informaciją apie 

nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius profesijas ir užsiėmimą jomis, įskaitant 

socialinius teisės aktus ir, kai taikytina, etikos taisykles; 

 

b) padėti piliečiams realizuoti pagal šią direktyvą jiems suteiktas teises, jei reikia, 

bendradarbiaujant su kitomis kontaktinėmis institucijomis ir priimančiosios valstybės narės 

kompetentingomis institucijomis. 

 

Komisijos reikalavimu kontaktinės institucijos informuoja Komisiją apie paklausimų, kuriuos jos 

nagrinėja pagal b punktą, rezultatus per du mėnesius nuo jų gavimo. 

 

58 straipsnis 

 

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo komitetas 

 

1. Komisijai padeda Profesinių kvalifikacijų pripažinimo komitetas, toliau – Komitetas. 

                                                 
∗  Dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
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2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, 

atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį. 

 

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – du mėnesiai. 

 

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles. 

 

VI antraštinė dalis 

 

Kitos nuostatos 

 

59 straipsnis 

 

Ataskaitos 

 

1. Praėjus ... ∗ kas dvejus metus valstybės narės siunčia Komisijai ataskaitą apie sistemos 

taikymą. Be bendrų pastebėjimų ataskaitoje turi būti pateikiama priimtų sprendimų statistinė 

suvestinė ir pagrindinių šios direktyvos taikymo problemų aprašas. 

 

2. Praėjus ... ∗ kas penkerius metus Komisija parengia ataskaitą apie šios direktyvos 

įgyvendinimą. 

                                                 
∗  Dvejiems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
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60 straipsnis 

 

Leidžiančios nukrypti nuostatos straipsnis 

 

Jei valstybė narė susiduria su dideliais sunkumais taikant šios direktyvos nuostatas konkrečioje 

srityje, Komisija išnagrinėja šiuos sunkumus kartu su atitinkama valstybe nare.  

 

Kai taikytina, Komisija 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima sprendimą leisti atitinkamai 

valstybei narei ribotą laikotarpį nukrypti nuo atitinkamos nuostatos. 

 

61 straipsnis 

 

Panaikinimas 

 

Direktyvos 77/452/EEB, 77/453/EEB, 78/686/EEB, 78/687/EEB, 78/1026/EEB, 78/1027/EEB, 

80/154/EEB, 80/155/EEB, 85/384/EEB, 85/432/EEB, 85/433/EEB, 89/48/EEB, 92/51/EEB, 

93/16/EEB ir 1999/42/EB laikomos panaikintomis praėjus ... ∗. Nuorodos į panaikintas direktyvas 

laikomos nuorodomis į šią direktyvą, o tomis direktyvomis remiantis priimtiems aktams 

panaikinimas neturi poveikio. 

                                                 
∗  Dvejiems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
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62 straipsnis 

 

Perkėlimas į nacionalinę teisę 

 

Valstybės narės įgyvendina įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip per ... ∗, 

įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos informuoja Komisiją. 

 

Valstybės narės, tvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda 

daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.. 

 

63 straipsnis 

 

Įsigaliojimas 

 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. 

                                                 
∗  Dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
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64 straipsnis 

Adresatai 

 

Ši direktyva skirta valstybėms narėms. 

 

Priimta Briuselyje,  

 
Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu 

    Pirmininkas       Pirmininkas 

 

 

________________________ 
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I PRIEDAS 
 

3 straipsnio 2 dalies sąlygas atitinkančių 

profesinių asociacijų arba organizacijų sąrašas 

 

AIRIJA1 

 

1.  Airijos privilegijuotų apskaitininkų institutas2  

2.  Airijos atestuotų valstybės apskaitininkų institutas2  

3.  Atestuotų apskaitininkų asociacija2  

4.  Airijos inžinierių institucija  

5.  Airijos planavimo institutas 

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 

1.  Anglijos ir Velso privilegijuotų apskaitininkų institutas 

2.  Škotijos privilegijuotų apskaitininkų institutas 

3.  Airijos privilegijuotų apskaitininkų institutas 

4.  Atestuotų apskaitininkų privilegijuotoji asociacija 

5.  Nuostolių nustatymo ekspertų privilegijuotasis institutas 

                                                 
1 Airijos piliečiai taip pat yra nariai tokių Jungtinės Karalystės asociacijų ir organizacijų: 

Anglijos ir Velso privilegijuotų apskaitininkų instituto 
Škotijos privilegijuotų apskaitininkų instituto 
Aktuarijų instituto 
Aktuarijų fakulteto 
Vadybos apskaitininkų  privilegijuotojo instituto 
Diplomuotų sekretorių ir administratorių instituto 
Karališkojo miestų planavimo instituto 
Karališkosios diplomuotų ekspertų institucijos 
Privilegijuotojo statybos instituto. 

2 Tiktai sąskaitų audito veiklai. 
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6.  Vadybos apskaitininkų  privilegijuotasis institutas 

7.  Diplomuotų sekretorių ir administratorių institutas 

8.  Privilegijuotasis draudimo institutas 

9.  Aktuarijų institutas 

10.  Aktuarijų fakultetas 

11.  Privilegijuotasis bankininkų institutas 

12.  Škotijos bankininkų institutas 

13.  Karališkoji diplomuotų ekspertų institucija 

14.  Karališkasis miestų planavimo institutas 

15.  Privilegijuotoji fizioterapijos draugija 

16.  Karališkoji chemijos draugija 

17.  Britų psichologijos draugija 

18.  Bibliotekų asociacija 

19.  Diplomuotų miškininkų institutas 

20.  Privilegijuotasis statybos institutas 

21.  Inžinerijos taryba 

22.  Energetikos institutas 

23.  Statybinės inžinerijos institucija 

24.  Inžinierių statybininkų institucija 

25.  Kasybos inžinierių institucija 

26.  Kasybos ir metalurgijos institucija 

27.  Inžinierių elektrikų institucija 

28.  Dujų inžinierių institucija 

29.  Inžinierių mechanikų institucija 
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30.  Chemijos inžinierių institucija 

31.  Gamybos inžinierių institucija 

32.  Jūrų inžinierių institucija 

33.  Karališkoji karinių laivų architektų institucija 

34.  Karališkoji aeronautikos draugija 

35.  Metalų institutas 

36.  Privilegijuotoji pastatų tinklų inžinierių institucija 

37.  Matavimų ir kontrolės institutas 

38.  Britų kompiuterių draugija 

 

 

________________________ 
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II PRIEDAS 

11 straipsnio 4 dalies b punkte minėtos  

specialios struktūros kursų sąrašas 

 

1. Paramedicinos ir vaikų priežiūros mokymo kursai  

Kvalifikacija įgyta: 

Vokietijoje: 

– vaikų slaugytoja („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“), 

– fizioterapeutas („Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)“)1, 

– darbo terapeutas/ergoterapeutas („Beschäftigungs- und 

Arbeitstherapeut/Ergotherapeut“), 

– logopedas („Logopäde/Logopädin“), 

– ortoptikas („Orthoptist(in)“), 

                                                 
1 Nuo 1994 m. birželio 1 d. profesijos pavadinimas „Krankengymnast(in)“ buvo pakeistas į 

„Physiotherapeut(in)“. Tačiau šios profesijos atstovai, įgiję diplomus iki tos datos, jų pačių 
pageidavimu gali toliau vadintis ankstesniu pavadinimu „Krankengymnast(in)“. 
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– valstybės pripažįstamas vaikų priežiūros darbuotojas („Staatlich anerkannte(r) 

Erzieher(in)“), 

– valstybės pripažįstamas pataisomojo mokymo specialistas („Staatlich anerkannte(r) 

Heilpädagoge (-in)“), 

– medicinos laboratorijos technikas („medizinisch-technische(r) Laboratoriums- 

Assistent(in)“), 

– medicinos rentgeno technikas („medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)“), 

– medicinos funkcinės diagnostikos technikas („medizinisch-technische(r) Assistent(in) 

für Funktionsdiagnostik“), 

– veterinarijos specialistas („veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)“), 

– dietologas („Diätassistent (in)“), 

– farmacijos specialisto („Pharmazieingenieur“) kvalifikacija, įgyta iki 1994 m. kovo 31 

d. buvusioje  Vokietijos Demokratinėje Respublikoje arba naujų Länder teritorijoje,  

– psichiatrijos slaugytoja („Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger“), 

– kalbos terapeutas („Sprachtherapeut(in)“). 
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Čekijoje: 

– sveikatos apsaugos padėjėjas („Zdravotnický asistent“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 13 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų profesinio vidurinio ugdymo 

vidurinėje medicinos mokykloje, pasibaigiantį „maturitní zkouška“ egzaminu. 

– mitybos padėjėjas („Nutriční asistent“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 13 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų profesinio vidurinio ugdymo 

vidurinėje medicinos mokykloje, pasibaigiantį „maturitní zkouška“ egzaminu. 

Italijoje: 

– dantų technikas („odontotecnico“), 

– optikas („ottico“). 

Kipre: 

– dantų technikas („οδοντοτεχνίτης“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 14 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 6 metų pradinio ugdymo, 6 metų vidurinio ugdymo ir 2 metų aukštesniojo 

profesinio mokymo bei 1 metų profesinės praktikos. 
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– optikas („τεχνικός oπτικός“), 

 kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 14 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 6 metų pradinio ugdymo, 6 metų vidurinio ugdymo ir 2 metų aukštesniojo 

mokymo bei 1 metų profesinės praktikos. 

Latvijoje: 

– dantų gydytojo padėjėjas („zobārstniecības māsa“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 13 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 10 metų bendrojo vidurinio ugdymo ir 2 metų profesinio mokymo 

medicinos mokykloje bei 3 metų profesinės praktikos, kurią baigus turi būti išlaikytas 

kvalifikacinis egzaminas specialybės pažymėjimui gauti. 

– biomedicinos laborantas („biomedicīnas laborants“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 10 metų bendrojo vidurinio ugdymo ir 2 metų profesinio mokymo 

medicinos mokykloje bei 2 metų profesinės praktikos, kurią baigus turi būti išlaikytas 

kvalifikacinis egzaminas specialybės pažymėjimui gauti. 
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– dantų technikas („zobu tehniķis“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 10 metų bendrojo vidurinio ugdymo ir 2 metų profesinio mokymo 

medicinos mokykloje bei 2 metų profesinės praktikos, kurią baigus turi būti išlaikytas 

kvalifikacinis egzaminas specialybės pažymėjimui gauti. 

– fizioterapeuto padėjėjas („fizioterapeita asistents“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 13 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 10 metų bendrojo vidurinio ugdymo ir 3 metų profesinio mokymo 

medicinos mokykloje bei 2 metų profesinės praktikos, kurią baigus turi būti išlaikytas 

kvalifikacinis egzaminas specialybės pažymėjimui gauti.“, 

Liuksemburge: 

– medicinos rentgeno technikas („assistant(e) technique médical(e) en radiologie“), 

– medicinos laboratorijos technikas („assistant(e) technique médical(e) de laboratoire“), 

– psichiatrijos slaugytoja („infirmier/ière psychiatrique“), 

– medicinos chirurgo padėjėjas („assistant(e) technique médical(e) en chirurgie“), 

– vaikų slaugytoja („infirmier/ière puériculteur/trice“), 

– slaugytoja – anesteziologė („infirmier/ière anesthésiste“), 

– kvalifikuotas masažistas/masažistė („masseur/euse diplômé(e)“), 

– vaikų priežiūros darbuotojas („éducateur/trice“), 
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Nyderlanduose: 

– veterinarijos padėjėjas („dierenartsassistent“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip trylika metų, susidedantį iš: 

i) ne trumpesnio kaip trejų metų profesinio mokymo specializuotoje mokykloje, kurią 

baigiant reikia laikyti egzaminą, ir kai kuriais atvejais papildomai vienerių arba dvejų 

metų specializacijos kursų, kuriuos baigiant taip pat reikia laikyti egzaminą; arba  

ii) ne trumpesnio kaip dvejų su puse metų profesinio mokymo specializuotoje 

mokykloje, kurią baigiant reikia laikyti egzaminą, ir papildomai ne trumpesnės kaip 

šešių mėnesių darbo praktikos arba ne trumpesnės kaip šešių mėnesių stažuotės 

patvirtintoje įmonėje;  arba 

iii) ne trumpesnio kaip dvejų metų profesinio mokymo specializuotoje mokykloje, kurią 

baigiant reikia laikyti egzaminą, ir papildomai ne trumpesnės kaip vienerių metų 

darbo praktikos arba ne trumpesnės kaip vienerių metų stažuotės patvirtintoje 

įmonėje;  arba 

iv) arba veterinarijos padėjėjo („dierenartsassistent“) atveju – trejų metų profesinio 

mokymo specializuotoje mokykloje („MBO“-schema) arba pasirinktinai trejų metų 

pagal profesinio mokymo pagal dvigubos gamybinės praktikos programą („LLW“), 

abiem atvejais laikant baigiamąjį egzaminą, 
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Austrijoje: 

– specialus pagrindinis slaugytojų, kurios specializuojasi prižiūrėti vaikus ir jaunimą, 

mokymas („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege“), 

– specialus pagrindinis psichiatrijos slaugytojų mokymas („spezielle Grundausbildung in 

der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege“), 

– kontaktinių lęšių optikas („Kontaktlinsenoptiker“), 

– pedikiūro specialistas („Fußpfleger“), 

– klausos pagalbinių priemonių technikas („Hörgeräteakustiker“), 

– nereceptinių vaistinių preparatų pardavėjas („Drogist“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip keturiolikos metų, įskaitant ne 

trumpesnį kaip penkerių metų mokymo pagal struktūrinio mokymo programą, suskirstytą į  

ne trumpesnę kaip trejų metų gamybinę praktiką, į kurią įeina mokymas darbo vietoje ir 

mokymas profesinio mokymo įstaigoje, taip pat profesinę praktiką ir mokymą , baigiamą 

laikant profesijos egzaminą, suteikiantį teisę dirbti pagal įgytą specialybę ir mokyti 

mokinius,  
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– masažistas („Masseur“), 

kuris yra baigęs iš viso keturiolikos metų mokymo kursą,  įskaitant penkerių metų mokymą 

pagal struktūrinio mokymo programą, sudarytą iš dvejų metų gamybinės praktikos, dvejų 

metų profesinės praktikos ir mokymo bei vienerių metų mokymo kurso, kuris baigiamas 

laikant profesijos egzaminą, suteikiantį teisę dirbti pagal įgytą specialybę ir mokyti 

mokinius, 

– vaikų darželio darbuotojas („Kindergärtner/in“), 

– vaikų priežiūros darbuotojas („Erzieher“), 

kuris yra baigęs iš viso trylikos metų mokymo kursą, įskaitant penkerių metų profesinį 

mokymą specializuotoje profesinėje mokykloje, kurią baigiant laikomas egzaminas.  

Slovakijoje: 

– pagrindinės menų mokyklos šokių mokytojas („učiteľ v tanečnom odbore na 

základných umeleckých školách“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 14,5 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo, 4 metų mokymo vidurinėje specialiojoje 

mokykloje ir 5 semestrų šokių pedagogikos kurso. 
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– specialiųjų mokymo įstaigų ir socialinių tarnybų pedagogaS („vychovávatel’ v 

špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb“) 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 14 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 8/9 metų pagrindinio ugdymo, 4 metų studijų vidurinėje pedagogikos 

mokykloje ar kitoje vidurinėje mokykloje bei 2 metų papildomų pedagogikos studijų.“ 

 

2. Amato meistro sektorius („Mester/Meister/Maître“), kuris atitinka mokymo ir lavinimo 

kursus, skirtus šios direktyvos II skyriaus III antraštinėje dalyje neapibūdintiems įgūdžiams  

Kvalifikacija įgyta: 

Danijoje: 

– optikas („optometrist“), 

Šio kurso bendra trukmė yra 14 metų, įskaitant penkerius metus profesinio mokymo, 

suskirstyto į dvejų su puse metų teorinį mokymą profesinio ugdymo įstaigoje ir dvejų su 

puse metų praktinį mokymą darbo vietoje, po kurio laikomas pripažintas amato egzaminas, 

suteikiantis teisę vadintis „Mester“ vardu. 

– ortopedijos technikas („ortopædimekaniker“), 
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Šio kurso bendra trukmė yra 12,5 metų, įskaitant trejus su puse metų profesinio mokymo, 

suskirstyto į šešių mėnesių teorinį mokymą profesinio ugdymo įstaigoje ir trejų metų 

praktinį mokymą darbo vietoje, po kurio laikomas pripažintas amato egzaminas, 

suteikiantis teisę vadintis „Mester“ vardu. 

– ortopedinių batų batsiuvys („ortopædiskomager“), 

Šio kurso bendra trukmė yra 13,5 metų, įskaitant ketverius su puse metų profesinio 

mokymo, suskirstyto į dvejų metų teorinį mokymą profesinio ugdymo įstaigoje ir dvejų su 

puse metų praktinį mokymą darbo vietoje, po kurio laikomas pripažintas amato egzaminas, 

suteikiantis teisę vadintis „Mester“ vardu. 

Vokietijoje: 

– optikas („Augenoptiker“), 

– dantų technikas („Zahntechniker“), 

– chirurginių tvarsčių gamintojas („Bandagist“), 

– klausos pagalbinių priemonių gamintojas („Hörgeräte-Akustiker“), 

– ortopedijos technikas („Orthopädiemechaniker“), 

– ortopedijos batų batsiuvys („Orthopädieschuhmacher“). 
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Liuksemburge: 

– optikas („opticien“), 

– dantų technikas („mécanicien dentaire“), 

– klausos pagalbinių priemonių gamintojas („audioprothésiste“), 

– ortopedijos technikas/chirurginių tvarsčių gamintojas („mécanicien 

orthopédiste/bandagiste“), 

– ortopedijos batų batsiuvys („orthopédiste-cordonnier“). 

Šių kursų bendra trukmė yra 14 metų, įskaitant mažiausiai penkerių metų mokymą pagal 

struktūrinio mokymo programą, mokantis dalimis darbo vietoje ir profesinio ugdymo 

įstaigoje, po to laikant egzaminą, norint savarankiškai imtis bet kokios kvalifikuotos 

veiklos arba atitinkamu atsakomybės lygiu dirbti įmonėje. 
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Austrijoje: 

– chirurginių tvarsčių gamintojas („Bandagist“), 

– korsetų gamintojas („Miederwarenerzeuger“), 

– optikas („Optiker“), 

– ortopedijos batų batsiuvys („Orthopädieschuhmacher“), 

– ortopedijos technikas („Orthopädietechniker“), 

– dantų technikas („Zahntechniker“), 

– sodininkas („Gärtner“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip keturiolikos metų, įskaitant 

mažiausiai penkerių metų mokymą pagal struktūrinio mokymo programą, suskirstytą į  

mažiausiai trejų metų gamybinę praktiką, į kurią įeina mokymas darbo vietoje ir mokymas 

profesinio ugdymo įstaigoje, taip pat ne trumpesnę kaip dvejų metų profesinę praktiką ir 

mokymą, baigiamą laikant meistro kvalifikacijos egzaminą, suteikiantį teisę dirbti pagal 

įgytą specialybę, mokyti mokinius ir vadintis „Meister“ vardu. 
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Žemės ūkio ir miškininkystės srities meistrų kvalifikacija, tai yra:  

– žemės ūkio meistras („Meister in der Landwirtschaft“), 

– kaimo namų ūkio ekonomikos meistras („Meister in der ländlichenHauswirtschaft“), 

– sodininkystės meistras („Meister im Gartenbau“), 

– prekinės daržininkystės meistras („Meister im Feldgemüsebau“), 

– pomologijos ir vaisių perdirbimo meistras („Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung“), 

– vynuogininkystės ir vyno gamybos meistras („Meister im Weinbau und in der 

Kellerwirtschaft„), 

– pienininkystės meistras („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft“), 

– žirgininkystės meistras („Meister in der Pferdewirtschaft“), 

– žuvininkystės meistras („Meister in der Fischereiwirtschaft“), 

– paukštininkystės meistras („Meister in der Geflügelwirtschaft“), 

– bitininkystės meistras („Meister in der Bienenwirtschaft„), 

– miškininkystės meistras („Meister in der Forstwirtschaft“), 

– miškų želdinimo ir tvarkymo meistras („Meister in der Forstgarten- und 

Forstpflegewirtschaft“), 

– žemės ūkio sandėliavimo meistras („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung“), 
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kuris yra baigęs mokymo kursą,  iš viso ne trumpesnį kaip penkiolikos metų, įskaitant 

mažiausiai šešerių metų mokymą pagal struktūrinio mokymo programą, suskirstytą į  

mažiausiai trejų metų gamybinę praktiką, į kurią įeina mokymas verslo įmonėje ir 

mokymas profesinio ugdymo įstaigoje, taip pat trejų metų profesinę praktiką, baigiamą 

laikant profesijos meistro kvalifikacijos egzaminą, suteikiantį teisę mokyti mokinius ir 

vadintis „Meister“ vardu. 

Lenkijoje: 

− praktinio profesinio mokymo mokytojas („Nauczyciel praktycznej nauki zawodu“);  

kurio mokymo kursas susideda iš: 

(i) 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų profesinio vidurinio mokymo ar atitinkamo 

vidurinio ugdymo susijusioje srityje bei ne trumpesnių kaip 150 valandų 

pedagogikos kursų, darbo saugos ir higienos kursų ir 2 metų profesijos, kurios 

ketinama mokyti, profesinės praktikos, arba 

(ii) 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų profesinio vidurinio mokymo, ir įgytas 

aukštesniosios pedagoginės technikos mokyklos baigimo diplomas, arba 

(iii) 8 metų pagrindinio ugdymo ir 2-3 metų pagrindinio profesinio vidurinio mokymo ir 

ne trumpesnės kaip 3 metų profesinės praktikos, patvirtintos tam tikros profesijos 

meistro laipsniu, bei bent 150 valandų pedagogikos kurso. 
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Slovakijoje: 

– profesinio mokymo meistras („majster odbornej výchovy“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš 8 metų 

pagrindinio ugdymo ir 4 metų profesinio mokymo (užbaigtas profesinio vidurinio mokymo 

ir (arba) atitinkamo (panašaus) profesinio mokymo arba amato kursas) ir ne trumpesnės 

kaip 3 metų profesinės praktikos asmens baigto mokslo arba įgyto amato srityje bei 

papildomų pedagoginių studijų pedagogikos fakultete arba technikos universitete arba 

baigto vidurinio ugdymo arba amato mokymo atitinkamuose (panašiuose) profesinio 

mokymo arba amato kursuose ir ne trumpesnės kaip 3 metų profesinės praktikos asmens 

baigto mokslo arba įgyto amato srityje bei papildomų pedagoginių studijų pedagogikos 

fakultete arba iki 2005 m. rugsėjo 1 d. specializuoto mokymo specialioje pedagogikos 

srityje, kurį profesinio mokymo meistrams teikia specialių mokyklų, kuriose nėra 

papildomų pedagoginių studijų, metodologijos centrai.“, 
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3. Jūreivystės sektorius 

a) Jūrų transportas 

kvalifikacija įgyta: 

Čekijoje: 

− denio padėjėjas („palubní asistent“) 

− už budėjimą atsakingas pareigūnas („námořní poručík“) 

− vyresniojo kapitono padėjėjas („první palubní důstojník“) 

− kapitonas („kapitán“) 

− mechanikas padėjėjas („strojní asistent“) 

− budintysis mechanikas („strojní důstojník“) 

− antrasis mechanikas („druhý strojní důstojník“) 

− vyresnysis mechanikas („první strojní důstojník“) 

− elektrotechnikas („elektrotechnik“) 

− vyresnysis elektrikas („elektrodůstojník“). 
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Danijoje: 

– laivo kapitonas („skibsfører“), 

– pirmasis kapitono padėjėjas („overstyrmand“), 

– viršila vairininkas, denio karininkas („enestyrmand, vagthavende styrmand“), 

– denio karininkas („vagthavende styrmand“), 

– mechanikas („maskinchef“), 

– pirmasis mechanikas („l. maskinmester“), 

– pirmasis mechanikas/budintis mechanikas („l. maskinmester/vagthavende 

maskinmester“). 

Vokietijoje: 

– didelio pakrantės laivo kapitonas („Kapitän AM“), 

– pakrantės laivo kapitonas („Kapitän AK“), 

– didelio pakrantės laivo denio karininkas („Nautischer Schiffsoffizier AMW“), 

– pakrantės laivo denio karininkas („Nautischer Schiffsoffizier AKW“), 

– C rango vyriausiasis mechanikas („Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von 

Maschinenanlagen“), 

– C rango laivo mašinistas („Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen“), 

– C rango laivo mechanikas („Schiffsbetriebstechniker CTW“), 

– laivo mašinistas, C rango savarankiškas mechanikas („Schiffsmaschinist CMaW - 

Technischer Alleinoffizier“). 
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Italijoje: 

– denio karininkas („ufficiale di coperta“), 

– mechanikas („ufficiale di macchina“). 

Latvijoje: 

− laivų elektromechanikas („Kuģu elektromehāniķis“), 

− šaldymo įrenginių operatorius („Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists“). 

Nyderlanduose: 

– pirmasis kapitono padėjėjas (pakrantės laivas) (papildomai mokęsis) („stuurman kleine 

handelsvaart (met aanvulling)“), 

– kabotažinio laivo mechanikas (diplomuotas) („diploma motordrijver“), 

– VTS pareigūnas („VTS-functionaris“), 
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kurie išėjo tokį mokymo kursą: 

– Čekijoje: 

i) denio padėjėjas („palubní asistent“): 

1. Asmuo ne jaunesnis kaip 20 metų amžiaus. 

 2. a) jūreivystės akademija ar jūreivystės koledžas – navigacijos 

departamentas, abu kursai baigiami „maturitní zkouška“ egzaminu, bei 

patvirtinta ne trumpesnė kaip šešių mėnesių tarnyba plaukiojančiame 

laive studijų metu ar 

b) patvirtinta ne trumpesnė kaip dvejų metų tarnyba plaukiojančiame laive, 

kurią sudaro budėjimas jūroje dirbant pagalbinį darbą laivuose ir 

patvirtintų kursų, atitinkančių STCW kodekso (Tarptautinė konvencija 

dėl jūrininkų rengimo, atestavimo  ir budėjimo normatyvų) A–II/1 

skirsnyje išdėstytus kompetencijos standartus ir rengiamų STCW 

konvencijos šalies jūreivystės akademijos ar koledžo, baigimas ir 

egzamino išlaikymas dalyvaujant JTK (Čekijos jūrų transporto komiteto) 

pripažintai egzaminų komisijai. 

ii) už budėjimą atsakingas pareigūnas („námořní poručík“), 
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1. Patvirtinta ne trumpesnė kaip šešių mėnesių tarnyba dirbant denio padėjėju 

plaukiojančiuose laivuose, kurių bendras tonažas yra 500 ar daugiau tonų, 

jei asmuo yra baigęs jūreivystės koledžą ar akademiją, ar vieneri metai, jei 

asmuo baigęs patvirtintus kursus, atitinkančius budinčiojo jūroje specialybę. 

2. Tinkamai baigtas mokymas ir tai patvirtinta Denio personalo mokymo įrašų 

knygelėje. 

iii) vyresniojo kapitono padėjėjas („první palubní důstojník“), 

Pareigūno, atsakingo už budėjimą jūroje laivuose, kurių bendras tonažas yra 500 

ar daugiau tonų, kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas ir patvirtinta ne 

trumpesnė kaip dvylikos mėnesių tarnyba einant tas pareigas plaukiojančiame 

laive. 

iv) kapitonas („kapitán“), 

= Laivo kapitono pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti laivuose, kurių 

bendras tonažas nuo 500 iki 3000 tonų. 

= Vyresniojo kapitono padėjėjo kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas, 

suteikiantis teisę dirbti laivuose, kurių bendras tonažas didesnis nei 3000 

tonų, ir patvirtinta ne trumpesnė kaip 6 mėnesių tarnyba dirbant vyresniojo 

kapitono padėjėju laivuose, kurių bendras tonažas yra 500 ar daugiau tonų, 

ir patvirtinta ne trumpesnė kaip 6 mėnesių tarnyba dirbant vyresniojo 

kapitono padėjėju laivuose, kurių bendras tonažas 3000 ar daugiau tonų. 
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v) mechanikas padėjėjas („strojní asistent“), 
1. Asmuo ne jaunesnis kaip 20 metų amžiaus. 

2. Jūreivystės akademija ar jūreivystės koledžas – jūrų inžinerijos 

departamentas bei patvirtinta ne trumpesnė kaip šešių mėnesių tarnyba 

plaukiojančiame laive studijų metu. 

vi) budintysis mechanikas („strojní důstojník“), 

 Patvirtinta ne trumpesnė kaip 6 mėnesių tarnyba einant mechaniko padėjėjo 

pareigas plaukiojančiame laive, kai yra baigta jūreivystės akademija ar koledžas. 

vii) antrasis mechanikas („druhý strojní důstojník“), 

 Patvirtinta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių tarnyba einant trečiojo mechaniko 

pareigas plaukiojančiuose laivuose, kurių eigos variklių galingumas ne mažesnis 

kaip 750 kW. 

viii) vyresnysis mechanikas („první strojní důstojník“), 
Atitinkamas laivų, kurių eigos variklio galingumas ne mažesnis kaip 3000 kW, 

antrojo mechaniko pažymėjimas ir patvirtinta ne trumpesnė kaip 6 mėnesių 

tarnyba einant tas pareigas plaukiojančiuose laivuose.  
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ix) elektrotechnikas („elektrotechnik“), 

1. Asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. 

2. Jūreivystės ar kita akademija, elektroinžinerijos fakultetas, technikos 

mokykla ar elektrotechnikos inžinerijos koledžas, visi kursai, kurie baigiami 

„maturitní zkouška“ egzaminu ir patvirtinta ne trumpesne kaip 12 mėnesių 

praktika elektros inžinerijos srityje. 

x) vyresnysis elektrikas („elektrodůstojník“), 
 

1. Jūreivystės akademija ar koledžas, jūrų elektroinžinerijos fakultetas arba 

kita akademija ar vidurinė mokykla elektros inžinerijos srityje, visi kursai 

turi būti baigti „maturitní zkouška“ ar valstybiniu egzaminu. 

2. Patvirtinta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių trukmės tarnyba einant elektriko 

pareigas plaukiojančiame laive, jei asmuo baigęs akademiją ar koledžą, arba 

24 mėnesių – jei asmuo baigęs vidurinę mokyklą.“,  

− Danijoje po devynerių metų pradinio ugdymo lankomas pagrindinio mokymo kursas 

ir/arba  atliekama 17-36 mėnesių tarnyba jūroje, po to papildomai: 

i) denio karininkas mokosi vienerius metus specializuoto profesinio ugdymo 

įstaigoje; 

ii) kiti mokosi trejus metus specializuoto profesinio ugdymo įstaigoje, 
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− Vokietijoje bendra mokymo trukmė yra 14-18 metų, įskaitant trejų metų pagrindinio 

profesinio ugdymo kursą ir vienerių metų tarnybą jūroje. Po to papildomai vienerius 

arba dvejus metus mokomasi specializuotoje profesinio ugdymo įstaigoje, jei tikslinga, 

dvejus metus dirbama laivyboje, 

– Latvijoje: 

i) laivų elektromechanikas („kuģu elektromehāniķis“), 

1. Asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. 

2. Kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų ir 6 

mėnesių, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 9 metų pagrindinio ugdymo ir 

bent 3 metų profesinio mokymo. Papildomai reikalaujama ne trumpesnės 

kaip 6 mėnesių tarnybos einant laivo elektriko ar elektriko inžinieriaus 

padėjėjo pareigas plaukiojančiuose laivuose, kurių eigos variklių 

galingumas 750 kW ir daugiau. Profesinis mokymas baigiamas specialiu 

kompetentingos institucijos surengtu egzaminu pagal Transporto 

ministerijos patvirtintą mokymo programą; 

ii) šaldymo įrenginių operatorius („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists“), 
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1. Asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. 

2. Kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 13 metų, 

susidedantį iš ne trumpesnio kaip 9 metų pagrindinio ugdymo ir ne 

trumpesnio kaip 3 metų profesinio mokymo. Taip pat reikalaujama ne 

trumpesnės kaip 12 mėnesių tarnybos laive einant šaldymo įrenginių 

inžinieriaus padėjėjo pareigas. Profesinis mokymas baigiamas specialiu 

kompetentingos institucijos surengtu egzaminu pagal Transporto 

ministerijos patvirtintą mokymo programą“, 

– Italijoje bendra mokymo trukmė yra 13 metų, iš kurių mažiausiai penkerius metus 

mokomasi profesinio ugdymo įstaigoje, baigiamoje laikant  egzaminą, ir, kur tikslinga, 

papildomai atliekant praktiką,  

– Nyderlanduose: 

i) pirmasis kapitono padėjėjas (pakrantės laivas) (papildomai mokęsis) („stuurman 

kleine handelsvaart (met aanvulling)“) ir kabotažinio laivo mechanikas 

(diplomuotas) („diploma motordrijver“) mokosi 14 metų, iš jų mažiausiai dvejus 

metus specializuotoje profesinio ugdymo įstaigoje, po to papildomai atlieka 

dvylikos mėnesių praktiką; 

ii) VTS-pareigūnas („VTS-functionaris“) iš viso mokosi mažiausiai 15 metų, iš kurių 

mažiausiai trejus metus aukštojo profesinio ugdymo įstaigoje („HBO“) arba 

aukštesniojo profesinio ugdymo įstaigoje, („MBO“), po to lanko valstybinius arba 

regioninius specializacijos kursus,  kuriuos sudaro mažiausiai po 12 savaičių 

teorinio mokymo, ir laiko egzaminą;  

išsilavinimas pripažįstamas pagal JRAB konvenciją (Tarptautinė konvencija dėl 

jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, 1978 m.).  
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b) Jūrų žvejyba: 

kvalifikacija įgyta: 

Vokietijoje: 

– gelminės žvejybos kapitonas („Kapitän BG/Fischerei“), 

– pakrantės žvejybos kapitonas („Kapitän BLK/Fischerei“), 

– gelminės žvejybos laivo denio karininkas („Nautischer Schiffsoffizier 

BGW/Fischerei“), 

– pakrantės žvejybos laivo denio karininkas („Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei“); 

Nyderlanduose: 

– pirmasis kapitono padėjėjas/mechanikas V („stuurman werktuigkundige V“), 

– mechanikas IV (žvejybos laivas) („werktuigkundige IV visvaart“), 

– pirmasis kapitono padėjėjas IV (žvejybos laivas) („stuurman IV visvaart“), 

– pirmasis kapitono padėjėjas/mechanikas VI („stuurman werktuigkundige VI“), 

kurie išėjo tokį mokymo kursą: 

– Vokietijoje bendra mokymo trukmė yra 14-18 metų, įskaitant trejų metų pagrindinio 

profesinio ugdymo kursą ir vienerių metų tarnybą jūroje, po to papildomai mokomasi 

vienerius arba dvejus metus specializuotoje profesinio ugdymo įstaigoje  ir, kur 

tikslinga, įgyjama dvejų metų darbo patirtis laivyboje, 
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– Nyderlanduose skirtingos trukmės 13-15 metų kursas, iš jų mažiausiai dveji metai 

specializuotoje profesinėje mokykloje, po to papildomai atlieka dvylikos mėnesių darbo 

praktika,  

toks išsilavinimas pripažįstamas pagal Torremolinos konvenciją (1977 m. Tarptautinė 

konvencija dėl žvejybos laivų saugos).  

 

4. Techninis sektorius 

Kvalifikacija įgyta: 

Čekijoje: 

– kvalifikuotas technikas, kvalifikuotas statybininkas („autorizovaný technik, 

autorizovaný stavitel“), 

kuris yra baigęs ne trumpesnį kaip 9 metų profesinį mokymą, susidedantį iš 4 metų 

techninio vidurinio mokymo, pasibaigiantį „maturitní zkouška“ egzaminu (vidurinės 

technikos mokyklos egzaminu), ir 5 metų profesinės praktikos, kuri baigiama pasirinktos 

profesinės veiklos statybos srityje profesinės kvalifikacijos egzaminu (pagal Aktą Nr. 

50/1976 Sb. (Statybos aktas) ir Aktą Nr. 360/1992 Sb.). 

– geležinkelių transporto priemonės vairuotojas („fyzická osoba řídící drážní vozidlo“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų vidurinio profesinio mokymo, 

pasibaigiantį „maturitní zkouška“ egzaminu ir valstybiniu transporto priemonių 

varomosios jėgos egzaminu. 
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– kelių priežiūros technikas („drážní revizní technik“) 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų profesinio vidurinio mokymo 

vidurinėje mechanikos ar elektronikos mokykloje, pasibaigiantį „maturitní zkouška“ 

egzaminu. 

– vairavimo instruktorius („učitel autoškoly“), 

asmuo ne jaunesnis kaip 24 metų amžiaus; kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne 

trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 

ne trumpesnio kaip 4 metų profesinio vidurinio mokymo, pagrindinį dėmesį skiriant eismui 

ir mašinų įrangai,pasibaigiantį „maturitní zkouška“ egzaminu. 

– Valstybės technikas, atsakingas už motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą 

(„kontrolní technik STK“), 

asmuo ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus; kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne 

trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 

ne trumpesnio kaip 4 metų profesinio vidurinio mokymo, pasibaigiantį „maturitní 

zkouška“ egzaminu, bei ne trumpesnės kaip 2 metų techninės praktikos; suinteresuotas 

asmuo privalo turėti vairuotojo pažymėjimą ir asmens neteistumo pažymą bei privalo būti 

baigęs specialų ne trumpesnį kaip 120 valandų valstybės technikų mokymą bei sėkmingai 

išlaikęs egzaminą. 

– automobilių dujų išmetimo kontrolės mechanikas („mechanik měření emisí“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų,  susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir ne trumpesnio kaip 4 metų profesinio 

vidurinio mokymo, pasibaigiantį „maturitní zkouška“ egzaminu; be to, pareiškėjas turi būti 

atlikęs ne trumpesnę kaip 3 metų techninę praktiką ir baigęs specialų 8 valandų trukmės 

automobilių dujų išmetimo kontrolės mechanikų mokymą  bei sėkmingai išlaikęs 

egzaminą. 
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– I klasės kapitonas („kapitán I. třídy“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 15 metų, susidedantį iš 8 metų 

pagrindinio ugdymo ir 3 metų profesinio mokymo, pasibaigiantį „maturitní zkouška“ 

egzaminu ir tinkamumo pažymėjimu patvirtinamu egzaminu. Baigus šį profesinį mokymą 

turi būti atliekama 4 metų profesinė praktika, kuri baigiama egzaminu. 

 

– paminklų, kurie yra meno kūriniai, restauratorius („restaurátor památek, které jsou díly 

uměleckých řemesel“), 

 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, jei restauravimo kursas 

apima visą vidurinį techninį mokymą, arba 10 ar 12 metų susijusio kurso studijas, ir yra 

įgijęs 5 metų profesinę patirtį, jei visas vidurinis techninis mokymas baigiamas „maturitní 

zkouška“ egzaminu, ar yra įgijęs 8 metų profesinę patirtį, jei vidurinis techninis 

mokymasis baigiamas baigiamuoju amato egzaminu. 

 

– meno darbų, kurie nėra paminklai, bet yra laikomi muziejų ir galerijų kolekcijose, bei 

kitų kultūros vertybių restauratorius („restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou 

památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní 

hodnoty“), 

kuris yra baigęs 12 metų trukmės mokymo kursą bei įgijęs 5 metų profesinę patirtį, jei 

restauravimo kursas apima visą vidurinį techninį mokymą, pasibaigiantį „maturitní 

zkouška“ egzaminu. 
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– atliekų tvarkytojas („odpadový hospodář“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų,  susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų vidurinio profesinio mokymo, 

pasibaigiantį „maturitní zkouška“ egzaminu, ir per pastaruosius 10 metų įgijęs bent 5 metų 

patirtį atliekų tvarkymo sektoriuje. 

– sprogdinimų techninis vadovas („technický vedoucí odstřelů“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų,  susidedantį iš ne 

trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir ne trumpesnio kaip 4 metų profesinio 

vidurinio mokymo, pasibaigiantį „maturitní zkouška“ egzaminu,  

ir: 

įgiję 2 metų patirtį dirbdami požemyje sprogdintojais (požeminiai darbai) ar 1 metų patirtį 

dirbdami paviršiuje (paviršiaus darbai), įskaitant 6 mėnesių patirtį dirbant sprogdintojo 

padėjėju; 

išėję 100 valandų teorinio ir praktinio mokymo kursą, kuris baigiamas atitinkamo rajono 

kasybos valdžios institucijos surengtu egzaminu; 

įgiję 6 mėnesių ar ilgesnę profesinę didelių sprogdinimo darbų planavimo ir vykdymo 

patirtį;; 

išėję 32 valandų teorinio ir praktinio mokymo kursą, kuris baigiamas Čekijos kasybos 

valdžios institucijos surengtu egzaminu;“, 
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Italijoje: 

– statybos geodezininkas („geometra“), 

– matininkas („perito agrario“), 

kurie yra baigę 13 metų vidurinio techninio mokymo kursą, susidedantį iš aštuonerių metų 

privalomojo mokymo ir penkerių metų vidurinio lavinimo, įskaitant trejų metų profesines 

studijas, kurias baigiant laikomas technikos bakalauro egzaminas, po to papildomai:  

i) statybos geodezininkai ne trumpiau kaip dvejus metus atlieka praktiką profesinėje 

įstaigoje arba atlieka penkerių metų darbo praktiką; 

ii) matininkai mažiausiai dvejus metus atlieka praktiką, 

kurią baigiant laikomas valstybinis egzaminas; 

Latvijoje: 

–   garvežio mašinisto padėjėjas („vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs“), 

asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne 

trumpesnį kaip 12 metų,, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 

ne trumpesnio kaip 4 metų profesinio mokymo; profesinis mokymas baigiamas specialiu 

darbdavio egzaminu; kompetentingos valdžios institucijos asmeniui 5 metams išduoda 

kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą.“ 
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Nyderlanduose: 

– teismo antstolis („gerechtsdeurwaarder“), 

– dantų protezų gamintojas („tandprotheticus“), 

kurie yra išėję tokį ir profesinio mokymo kursą: 

i) teismo antstolis („gerechtsdeurwaarder“) yra baigęs iš viso 19 metų mokymo kursą, 

kurį sudaro aštuoneri metai privalomojo mokymo ir aštuoneri metai vidurinio 

lavinimo, įskaitant ketverių metų techninį lavinimą, kurį baigiant laikomas 

valstybinis egzaminas, po to – treji metai teorinio ir praktinio profesinio mokymo; 

ii) dantų protezų gamintojas („tandprotheticus“) iš viso mokosi mažiausiai 15 metų 

dieniniame skyriuje ir trejus metus − vakariniame ar neakivaizdiniame skyriuje.  

Mokymo kursą sudaro aštuoneri metai pagrindinio ugdymo, ketveri metai bendrojo 

vidurinio lavinimo ir treji metai profesinio mokymo, teoriškai ir praktiškai mokantis 

dantų techniko specialybės. Po to trejus metus vakariniame ar neakivaizdiniame 

skyriuje mokomasi dantų protezų gamintojo darbo ir laikomas egzaminas,  
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Austrijoje: 

– miškininkas („Förster“), 

– techninis konsultantas („Technisches Büro“), 

– darbo nuomos specialistas („Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe “), 

– įdarbinimo agentas („Arbeitsvermittlung“), 

– investicijų konsultantas („Vermögensberater“), 

– privatus tyrėjas („Berufsdetektiv“), 

– apsaugininkas („Bewachungsgewerbe“), 

– nekilnojamojo turto agentas („Immobilienmakler“), 

– nekilnojamojo turto vadybininkas („Immobilienverwalter“), 

– statybos projektų organizatorius („Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer“), 

– skolų inkasavimo institucijos darbuotojas („Inkassobüro/Inkassoinstitut“), 

kurie yra baigę ne trumpesnį kaip 15 metų mokymo ir lavinimo kursą, susidedantį iš 

aštuonerių metų privalomojo mokymo, penkerių metų vidurinio techninio arba prekybos 

lavinimo, baigiamo laikant techninio arba komercinio brandos lygio kvalifikacinį 

egzaminą, po to papildomai dvejų metų lavinimo darbo vietoje.  Studijos baigiamos laikant 

profesinį egzaminą, 
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– draudimo konsultantas („Berater in Versicherungsangelegenheiten“), 

kuris yra baigęs 15 metų mokymo ir lavinimo kursą, įskaitant šešerių metų mokymą pagal 

struktūrinio mokymo programą, suskirstytą į   trejų metų praktiką ir trejų metų  profesinę 

praktiką bei mokymą baigiamą laikant egzaminą.  

– statybos meistras /planavimas ir techniniai apskaičiavimai („Planender Baumeister“), 

– medienos statybos meistras /planavimas ir techniniai apskaičiavimai („Planender 

Zimmermeister“), 

kurie yra baigę ne trumpesnį kaip 18 metų mokymo ir lavinimo kursą, įskaitant ne 

trumpesnį kaip devynerių metų profesinio lavinimo kursą, suskirstytą į ketverių metų 

vidurinį techninį lavinimą ir penkerių metų profesinę praktiką ir mokymą, baigiamą laikant 

profesijos egzaminą, suteikiantį teisę dirbti pagal įgytą specialybę ir mokyti mokinius, 

jeigu šis mokymas susijęs su teise planuoti pastatus, atlikti techninius apskaičiavimus ir 

vadovauti statybos darbams („Maria Theresian privilegija“). 

– prekybos buhalteris („Gewerblicher Buchhalter“), pagal 1994 m. Gewerbeordnung 

(1994 m. įstatymas dėl prekybos, amatų ir pramonės); 

– besiverčiantis privačia praktika buhalteris („Selbständiger Buchhalter“), pagal 1999 m. 

Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (1999 m. įstatymas dėl valstybinio 

sektoriaus finansų apskaitos profesijų); 
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Lenkijoje: 

− diagnozuotojas, atliekantis motorinių transporto priemonių bendrąją techninę apžiūrą 

transporto priemonių kontrolės punkte („Diagnosta przeprowadzający badania 

techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų 

vidurinio techninio mokymo transporto priemonių srityje, ir atlikęs 3 metų praktiką 

transporto priemonių apžiūros punkte ar garaže; praktikos metu išklausomas 51 valandos 

pagrindinis mokymo kursas apie transporto priemonių techninę apžiūrą ir išlaikomas 

kvalifikacinis egzaminas. 

− diagnozuotojas, atliekantis motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą rajono 

transporto priemonių kontrolės punkte („Diagnosta przeprowadzający badania 

techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų 

vidurinio techninio mokymo transporto priemonių srityje, ir atlikęs 4 metų praktiką 

transporto priemonių apžiūros punkte ar garaže; praktikos metu išklausomas 51 valandos 

pagrindinis mokymo kursas apie transporto priemonių techninę apžiūrą ir išlaikomas 

kvalifikacinis egzaminas. 

− diagnozuotojas, atliekantis motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą transporto 

priemonių kontrolės punkte („Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w 

stacji kontroli pojazdów “), 
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kuris yra baigęs mokymo kursą, susidedantį iš: 

(i) 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų vidurinio techninio mokymo motorinių 

transporto priemonių srityje, ir atlikęs patvirtintą 4 metų praktiką transporto priemonių 

apžiūros punkte ar garaže, ar 

(ii) 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų vidurinio techninio mokymo nesispecializuojant 

motorinių transporto priemonių srityje, ir atlikęs patvirtintą 8 metų praktiką transporto 

priemonių apžiūros punkte ar garaže; praktikos metu išklausomas 113 valandų visas 

mokymo kursas, įskaitant pagrindinį ir specializuotą mokymą po kiekvieno etapo.  

Diagnozuotojų mokymo trukmė valandomis ir mokymo bendra apimtis atskirose srityse 

yra išsamiai reglamentuota 2002 m. lapkričio 28 d. Infrastruktūros ministro reglamente dėl 

išsamių reikalavimų, taikomų diagnozuotojams ( 2002 m. OL, Nr. 208–1769). 

− traukinio dispečeris („dyżurny ruchu“), 

kuris yra baigęs mokymo kursą, susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų 

vidurinio profesinio mokymo specializuojantis geležinkelių transporto srityje bei 45 dienų 

traukinių dispečerių rengimo kursų, ir yra išlaikęs kvalifikacinį egzaminą, ar 

susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų vidurinio profesinio mokymo 

specializuojantis geležinkelių transporto srityje bei 63 dienų traukinių dispečerių rengimo 

kursų, ir yra išlaikęs kvalifikacinį egzaminą.“ 
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5. Jungtinės Karalystės kursai, suteikiantys Nacionalinę profesinę kvalifikaciją arba Škotijos 

profesinę kvalifikaciją: 

įgyta kvalifikacija: 

– registruoto veterinarijos slaugytojo, 

– šachtų inžinieriaus - elektriko, 

– kasyklų inžinieriaus - mechaniko, 

– dantų gydytojo, 

– dantų terapeuto, 

– optiko, 

– šachtų saugos inžinieriaus, 

– nemokumo specialisto, 

– licencijuoto teisininko, 

– pirmojo laivo kapitono padėjėjo − neapriboti krovininiai ir (arba) keleiviniai laivai, 

– antrojo laivo kapitono padėjėjo − neapriboti krovininiai ir (arba) keleiviniai laivai, 

– trečiojo laivo kapitono padėjėjo − neapriboti krovininiai ir (arba) keleiviniai laivai, 
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– denio karininko − neapriboti krovininiai ir (arba) keleiviniai laivai, 

– mechaniko – neribotos prekybos zonos krovininiai ir (arba) keleiviniai laivai, 

– techniškai atestuoto kompetentingo atliekų tvarkymo specialisto, 

toliau gali būti tobulinama iki pripažintos Nacionalinės profesinės kvalifikacijos (NVQs) 

arba Škotijoje pripažintos Škotijos profesinės kvalifikacijos, atitinkančios Jungtinės 

Karalystės Nacionalinės profesinės kvalifikacijos struktūros 3 ir 4 lygius. 

Šie lygiai apibūdinami taip: 

– 3 lygis: įvairių veiklos krypčių įvairiose srityse plataus masto kompetencija. Dauguma 

iš šių sričių yra sudėtingos ir nekasdienės. Priskiriama nemažai atsakomybės ir 

savarankiškumo, dažnai reikalinga kontrolė arba vadovavimas kitiems,  

– 4 lygis: sudėtingo, techninio arba profesinio darbo veiklos krypčių įvairiose srityse 

plataus masto kompetencija. Gana didelis asmeninės atsakomybės laipsnis ir 

savarankiškumas. Dažnai reikia imtis atsakomybės už kitų darbą ir paskirstyti išteklius.  

 

________________________ 

 



 
13781/2/04 REV 2  JJ/ks 1 
III PRIEDAS DG C I   LT 

III PRIEDAS 

13 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje minimo reglamentuoto rengimo sąrašas 
 

Jungtinėje Karalystėje: 

 

po reglamentuotų kursų kvalifikaciją galima toliau tobulinti iki pripažintos Nacionalinės profesinės 

kvalifikacijos (NVQs) arba Škotijoje pripažintos Škotijos profesinės kvalifikacijos, atitinkančios 

Jungtinės Karalystės Nacionalinės profesinės kvalifikacijos struktūros 3 ir 4 lygius. 

Šie lygiai apibūdinami taip: 

– 3 lygis: įvairių veiklos krypčių įvairiose srityse plataus masto kompetencija. Dauguma iš 

šių sričių yra sudėtingos ir nekasdienės. Priskiriama nemažai atsakomybės ir 

savarankiškumo, dažnai reikalinga kontrolė arba vadovavimas kitiems, 

– 4 lygis: sudėtingo techninio arba profesinio darbo veiklos krypčių įvairiose srityse plataus 

masto kompetencija. Gan didelis asmeninės atsakomybės laipsnis ir savarankiškumas. 

Dažnai reikia imtis atsakomybės už kitų darbą ir paskirstyti išteklius. 
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Vokietijoje: 

 

tokie reglamentuojami kursai: 

– siekiant įgyti techninio padėjėjo („technische(r) Assistent(in)“), prekybos padėjėjo 

(„kaufmännische(r) Assistent(in)“) profesijų, socialinių profesijų („soziale Berufe“) ir 

valstybės atestuoto kvėpavimo ir dikcijos instruktoriaus specialybes („staatlich geprüfte(r) 

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)“) reikia baigti ne trumpesnius kaip 13 metų 

reglamentuotus kursus, susidedančius iš vidurinio lavinimo kurso („mittlerer 

Bildungsabschluss“) ir: 

i) ne trumpesnio kaip trejų metų1 studijos profesinio mokymo specializuotoje 

mokykloje („Fachschule“), kurią baigiant laikomas egzaminas, ir, kai taikoma, 

papildomai vienerių arba dvejų metų specializacijos kursų, kuriuos baigiant taip pat 

laikomas egzaminas, arba 

ii) ne trumpesnio kaip dvejų su puse metų mokymo specializuotoje mokykloje 

(„Fachschule“), kurią baigiant laikomas egzaminas, ir papildomai ne trumpesnės kaip 

šešių mėnesių darbo patirties arba ne trumpesnės kaip šešių mėnesių praktikos 

patvirtintoje įmonėje, arba  

iii) ne trumpesnio kaip dvejų su puse metų mokymo specializuotoje mokykloje 

(„Fachschule“), kurią baigiant laikomas egzaminas, ir papildomai ne trumpesnės kaip 

vienerių metų darbo patirties arba ne trumpesnės kaip vienerių metų praktikos 

patvirtintoje įmonėje; 

                                                 
1 Mažiausia trukmė gali būti sumažinta nuo trejų iki dvejų metų, jeigu asmuo yra pasirengęs 

stoti į universitetą („Abitur“), t.y. anksčiau lavinęsis ir mokęsis trylika metų, arba pasirengęs 
stoti į „Fachhochschule“ („Fachhochschulreife“), t.y. anksčiau lavinęsis ir mokęsis 12 metų. 
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– siekiant įgyti valstybės atestuoto („staatlich geprüfte(r)“) techniko („Techniker(in)“), 

verslo ekonomisto („Betriebswirt(in)“), dizainerio („Gestalter(in)“) ir šeimos padėjėjo 

(„Familienpfleger(in)“) specialybes, reikia baigti ne trumpesnius kaip 16 metų 

reglamentuotus kursus,  su būtina sąlyga, kad buvo sėkmingai baigtas privalomasis 

mokymas arba toks pat lavinimo ar mokymo kursas (ne trumpesnis kaip devynerių metų) ir 

sėkmingai baigtas amatų mokyklos („Berufsschule“) kursas, ne trumpesnis kaip trejų metų 

ir susidedantis iš dvejų metų darbo patirties ir ne trumpesnio kaip dvejų metų trukmės 

mokymo ir lavinimo dieniniame skyriuje arba tokios pat trukmės mokymo ir lavinimo 

vakariniame ar neakivaizdiniame skyriuje, 

– reglamentuoti kursai ir reglamentuotas kvalifikacijos kėlimas, neatsitraukiant nuo darbo, 

kursuose, ne trumpesniuose kaip 16 metų, su būtina sąlyga, kad apskritai buvo sėkmingai 

baigtas privalomasis mokymas (ne trumpesnis kaip aštuonerių metų) ir profesinis 

mokymas (paprastai ketverių metų), paprastai susidedantis iš ne trumpesnės kaip dvejų 

metų darbo patirties (dažniausiai trejų metų) ir kvalifikacinio egzamino. Tai paprastai yra 

mokymo kursas, kuris sutampa su darbo patirtimi (ne trumpesnis kaip 1 000 valandų) arba 

lankomas dieniniame skyriuje (bent metus). 

Vokietijos valdžios institucijos išsiunčia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms šiame priede 

apibūdintų mokymo kursų sąrašą. 
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Nyderlanduose: 

 

– reglamentuoti mokymo kursai, ne trumpesni kaip 15 metų, su būtina sąlyga, kad buvo 

sėkmingai baigtas aštuonerių metų pagrindinio ugdymo kursas, be jo, dar ketveri metai 

vidutinio sunkumo bendrojo vidurinio mokymo („MAVO“), parengiamojo profesinio 

lavinimo („VBO“) arba aukštesnio lygio bendrojo vidurinio mokymo. Taip pat reikia baigti 

trejų arba ketverių metų kursą vidutinio sunkumo profesinio mokymo kolegijoje („MBO“) 

ir baigiant išlaikyti egzaminą, 

– reglamentuoti mokymo kursai, ne trumpesni kaip 16 metų, su būtina sąlyga, kad buvo 

sėkmingai baigtas aštuonerių metų pagrindinio ugdymo kursas,  be jo, dar ketveri metai 

bent parengiamojo profesinio lavinimo („VBO“) arba aukštesnio lygio bendrojo vidurinio 

mokymo. Taip pat reikia baigti bent ketverių metų profesinį mokymą praktikos sistemoje, 

tai yra bent vieną dieną kas savaitę išklausyti teorinį instruktažą kolegijoje,  kitomis 

dienomis praktiškai mokytis praktinio mokymo centre arba firmoje, o baigiant išlaikyti 

vidurinio arba trečiojo lygmens egzaminą. 

Olandijos valdžios institucijos išsiunčia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms šiame priede 

apibūdintų mokymo kursų sąrašą. 
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Austrijoje: 

 

– kursai aukštesniosiose profesinėse mokyklose („Berufsbildende Höhere Schulen“) ir 

aukštesniojo žemės ūkio ir miškininkystės lavinimo įstaigose („Höhere Land- und 

Forstwirtschaftliche Lehranstalten“), įskaitant specialias grupes („einschließlich der 

Sonderformen“), kurių struktūrą ir lygį nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. 

Šie kursai yra ne trumpesni kaip 13 metų, iš kurių penkeri metai yra profesinio mokymo, 

baigiamo laikant baigiamąjį egzaminą  profesinę kompetenciją įrodančiam dokumentui 

gauti, 

– kursai meistrų mokyklose („Meisterschulen“), meistrų klasėse („Meisterklassen“), 

pramonės meistrų mokyklose („Werkmeisterschulen“) arba statybos amatų mokyklose 

(„Bauhandwerkerschulen“), kurių struktūrą ir lygį nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. 
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Šie kursai yra ne trumpesni kaip 13 metų, susidedantys iš  devynerių metų privalomojo 

mokymo, ne trumpesnio kaip trejų metų profesinio mokymo specializuotoje mokykloje 

arba bent trejų metų mokymo firmoje ir kartu profesinio mokymo mokykloje 

(„Berufsschule“). Baigiant abiejų rūšių mokymą, laikomas egzaminas, po to papildomai 

reikia sėkmingai baigti bent vienerių metų mokymo kursą meistrų mokykloje 

(„Meisterschule“), meistrų klasėse („Meisterklassen“), pramonės meistrų mokykloje 

(„Werkmeisterschule“) arba statybos amatų mokykloje („Bauhandwerkerschule“). 

Daugeliu atvejų kursai yra ne trumpesni kaip 15 metų. Mokymą sudaro darbo patirties 

laikotarpiai, kurie būna arba prieš mokymo kursus šiose įstaigose, arba  kartu lankomi 

kursai vakariniame arba neakivaizdiniame skyriuje (ne trumpiau kaip 960 valandų). 

Austrijos valdžios institucijos išsiunčia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms šiame priede 

apibūdintų mokymo kursų sąrašą. 

________________________ 
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IV PRIEDAS 

Veikla, susijusi su 17, 18 ir 19 straipsniuose minėtomis 

profesinės patirties kategorijomis 

 

I sąrašas 

 

Pagrindinės grupės, apibūdintos Direktyva 64/427/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 

69/77/EEC ir Direktyvomis 68/366/EEB bei 82/489/EEB 

 

1 

 

Direktyva 64/427/EEB 

(liberalizavimo Direktyva: 64/429/EEB) 

NICE nomenklatūra (atitinka ISIC pagrindines grupes 23-40) 

Pagrindinė grupė 23 tekstilės pramonė 

232 tekstilės audinių gamyba ir apdirbimas vilnoniams audiniams austi 
skirtomis mašinomis 

233 tekstilės audinių gamyba ir apdirbimas medvilniniams audiniams austi 
skirtomis mašinomis 

234 tekstilės audinių gamyba ir apdirbimas šilkiniams audiniams austi 
skirtomis mašinomis 

235 tekstilės audinių gamyba ir apdirbimas lininiams audiniams ir 
audiniams iš kanapių austi skirtomis mašinomis 

 236 kitų tekstilės pluoštų gamyba (džiutas, tvirti plaušai ir pan.), virvės 

 237 megztų ir nertų gaminių gamyba 

 238 tekstilės apdaila 

 239 kitų tekstilės gaminių gamyba 
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Pagrindinė grupė 24 avalynės, drabužių ir patalynės gamyba 

 241 mašininė avalynės gamyba (išskyrus gamybą iš gumos ir veltinio) 

 242 rankų darbo avalynės gamyba ir taisymas 

 243 drabužių (išskyrus kailinius) gamyba 

 244 čiužinių ir patalynės gamyba 

 245 odos ir kailių pramonė 

Pagrindinė grupė 25 medienos ir kamščių pramonė, išskyrus baldų gamybą 

 251 medienos pjovimas ir pramoninis paruošimas 

 252 pusfabrikačių iš medienos gamyba 

253 medinių statybinių komponentų, įskaitant medžiagą grindims, serijinė 
gamyba 

 254 medinių dėžių gamyba 

 255 kitų medinių gaminių (išskyrus baldus) gamyba 

259 dirbinių iš šiaudelių, kamščiamedžio žievės, pintinių gaminių, karklo 
vytelių ir rotango gamyba; šepečių gaminimas 

Pagrindinė grupė 26 260 medinių baldų gamyba 

Pagrindinė grupė 27 popieriaus ir popieriaus dirbinių pramonė 

 271 medienos, popieriaus ir kartono pramonė 

272 popieriaus ir kartono perdirbimas ir dirbinių iš medienos gamyba 

Pagrindinė grupė 28 280 spausdinimas, leidyba ir giminingos pramonės šakos 
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Pagrindinė grupė 29 odos pramonė 

 291 odų rauginimas ir odos galutinis apdorojimas 

 292 odos dirbinių gamyba 

Ex pagrindinė grupė  30 guminių ir plastmasinių dirbinių pramonė, gaminiai iš dirbtinio 
pluošto ir krakmolo 

 301 gumos ir asbesto perdirbimas 

 302 plastmasių perdirbimas 

 303 dirbtinio pluošto gamyba 

Ex pagrindinė grupė 31  chemijos pramonė 

311 cheminių medžiagų gamyba ir tolesnis tokių medžiagų perdirbimas 

312 cheminių produktų, skirtų daugiausia pramoniniams ir žemės ūkio 
tikslams (įskaitant augalinės arba gyvulinės kilmės taukų ir aliejų, 
patenkančių į ISIC klasifikacijos 312 grupę, gamybą), specializuota 
gamyba 
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313 cheminių produktų, daugiausia skirtų namų ūkiui arba raštinei 
[(išskyrus vaistinių ir farmacijos produktų gamybą (ex ISIC 
klasifikacijos 319 grupė)] 

Pagrindinė grupė 32 320 naftos pramonė 

Pagrindinė grupė 33 nemetalinių mineralinių produktų pramonė 

 331 gaminių iš statybinio molio gamyba 

 332 stiklo ir stiklo dirbinių gamyba 

 333 keraminių dirbinių, įskaitant ugniai atsparius gaminius, gamyba 

 334 cemento, kalkių ir gipso gamyba 

 335 statybinių medžiagų iš betono, cemento ir gipso gamyba 

 339 akmens darbai ir kitų nemetalinių mineralinių dirbinių gamyba 

Pagrindinė grupė 34 juodųjų ir ne juodųjų metalų gamyba ir pirminė transformacija 

341 geležies ir plieno gamyba (kaip nustatyta Europos anglies ir plieno 
bendrijos steigimo sutartyje, įskaitant bendras su plieno ir kokso 
darbais susijusias įmones) 

 342 plieno vamzdžių gamyba 

         343 vielos valcavimas, šaltasis valcavimas, šaltasis siaurų juostų 
valcavimas, šaltasis formavimas 

 344 ne juodųjų metalų gamyba ir pirminė transformacija 

 345 ne juodųjų metalų gamyba ir pirminė transformacija 
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Pagrindinė grupė 35 metalo dirbinių (išskyrus mašinas ir transporto įrengimus) gamyba 

 351 kalimas, sunkusis štampavimas ir sunkusis presavimas 

 352 antrinė transformacija ir paviršiaus apdirbimas 

 353 metalinės struktūros 

 354 boilerių gamyba, pramoninės tuščiavidurės įrangos gamyba 

355 instrumentų, įrankių ir gatavų metalo dirbinių gamyba (išskyrus 
elektrinius įrengimus) 

 359 pagalbiniai mechaniniai mašinų statybos darbai 

Pagrindinė grupė 36 kitų, ne elektrinių, mašinų gamyba 

 361 žemės ūkio mašinų ir traktorių gamyba 

 362 raštinės mašinų gamyba 

363 metalinių ir  kitų mašininių įrengimų ir vidaus įrengimų ir prietaisų 
šiems ir kitiems jėgos įrengimams gamyba 

364 tekstilės pramonės mašinų ir jų priedų gamyba, siuvimo mašinų 
gamyba 

365 mašinų ir įrengimų maisto gamybos ir gėrimų pramonei, chemijos 
pramonei bei susijusioms pramonės šakoms gamyba 

366 mašinų ir įrengimų kasykloms, geležies ir plieno liejimo darbams bei 
statybos pramonei gamyba, mechaninio valdymo įrengimų gamyba 
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 367 perdavimo prietaisų gamyba 

 368 mašinų, skirtų kitiems specifiniams pramoniniams tikslams, gamyba 

 369 kitų, ne elektros, mašinų ir įrengimų gamyba 

Pagrindinė grupė 37 elektros įrengimų pramonė 

 371 elektros laidų ir kabelių gamyba 

372 elektros variklių, generatorių ir transformatorių, elektros srovės 
paskirstymo aparatūros ir kitų panašių įrengimų, skirtų elektros 
energijos tiekimui, gamyba 

373 elektros įrengimų, skirtų tiesioginiam komerciniam naudojimui, 
gamyba 

374 telekomunikacijos įrangos, skaitiklių, kitų matavimo prietaisų ir 
elektromedicininės įrangos gamyba 

375 elektroninės įrangos, radijo ir televizijos imtuvų audioaparatūros 
gamyba 

 376 elektros prietaisų, skirtų naudojimui namų ūkyje, gamyba 

 377 lempų ir apšvietimo įrengimų gamyba 

 378 galvaninių baterijų ir akumuliatorių gamyba 

379 specialistų atliekamas elektros įrengimų taisymas, surinkimas ir 
instaliavimas 
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Ex pagrindinė grupė  38 transporto priemonių gamyba 

 383 automobilių ir jų dalių gamyba 

 384 automobilių, motociklų ir dviračių remontas 

 385 motociklų, dviračių ir jų dalių gamyba 

 389 niekur kitur nepriskirtų transporto įrengimų gamyba 

Pagrindinė grupė 39 įvairiarūšės pramonės šakos 

391 tiksliųjų įrankių ir matavimo bei tikrinimo instrumentų gamyba 

392 medicinai skirtų chirurginių įrankių ir įrengimų bei ortopedinių 
prietaisų (išskyrus ortopedinę avalynę) gamyba 

 393 fotografavimo ir optinių įrengimų gamyba 

 394 rankinių ir kitų laikrodžių gamyba ir remontas 

 395 juvelyriniai dirbiniai ir brangiųjų metalų gamyba 

 396 muzikos instrumentų gamyba ir remontas 

 397 žaidimų, žaislų, gaminių, skirtų sportui ir atletikai, gamyba 

 399 kitos pramonės šakos 

Pagrindinė grupė 40 statyba 

 400 statyba (nespecializuota), demontavimas 

 401 pastatų statyba (gyvenamųjų namų arba pan.) 

 402 civilinė statyba; tiltų, kelių, geležinkelių ir pan. tiesimas. 

 403 instaliacijos darbai 

 404 apdaila ir baigiamieji darbai 
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2 

Direktyva 68/366/EEB 

(liberalizavimo Direktyva: 68/365/EEB) 

NICE nomenklatūra 

Pagrindinė 

grupė 20A 200 gyvulinių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba 

 20B maisto produktų gamyba (išskyrus gėrimų gamybą) 

 201 mėsos gamyba, paruošimas ir konservavimas 

 202 pieno produktų gamyba 

 203 vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas 

 204 žuvies ir kitų jūros produktų perdirbimas ir konservavimas 

 205 grūdų malimo produktų gamyba 

 206 konditerijos kepinių, įskaitant džiūvėsėlius ir sausainius, gamyba 

 207 cukraus gamyba 

 208 kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba 

 209 kitų, niekur nepriskirtų, maisto produktų gamyba 



 
13781/2/04 REV 2  JJ/ks 9 
IV PRIEDAS DG C I   LT 

 

Pagrindinė  

grupė 21 gėrimų gamyba 

211 etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų medžiagų, mielių ir spirito  

 212 vyno ir kitų nesalyklinių alkoholinių gėrimų gamyba 

 213 alaus ir salyklo gamyba 

 214 gaiviųjų ir angliarūgštės prisotintų gėrimų gamyba 

 ex 30 guminių gaminių, plastikinių medžiagų, dirbtinio bei sintetinio plaušo ir 
krakmolo produktų gamyba  

 304 krakmolo produktų gamyba 

 

3 

Direktyva 82/489/EEB 

ISIC nomenklatūra 

Ex 855 kirpyklos (išskyrus pedikiūrininkų veiklą ir kosmetologų mokyklas) 
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II sąrašas 

Direktyvų 75/368/EEB, 75/369/EEB ir 82/470/EEB pagrindinės grupės 

1 

Direktyva 75/368/EEB (5 straipsnio 1 dalyje minėtos veiklos rūšys) 

ISIC nomenklatūra 

Ex 04 žuvininkystė 

043 vidaus vandenų žuvininkystė 

Ex 38transporto įrangos gamyba 

 381 laivų statyba ir remontas 

 382 geležinkelio įrangos gamyba 

 386 orlaivių (ir erdvėlaivių įrangos) gamyba 

Ex 71 su transportu susijusi veikla ir kita veikla, išskyrus transportą, skirstoma į šias 
grupes : 

Ex 711 miegamųjų vagonų ir vagonų-restoranų aptarnavimas; geležinkelio 
parko priežiūra remonto depuose; vagonų valymas 

Ex 712 miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio keleivių transporto parko 
priežiūra 
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Ex 713 kito keleivinio sausumos transporto (tokio kaip automobiliai, 

turistiniai tarpmiestiniai autobusai, automobiliai taksi) priežiūra 

Ex 714 pagalbinių transporto paslaugų sričių (tokių kaip keliai, tuneliai ir 

mokamo važiavimo tiltai, prekių sandėliai, automobilių stovėjimo 

aikštelės, autobusų ir tramvajų parkai) eksploatavimas ir priežiūra 

Ex 716 veiklos, susijusios su vidaus vandenų transportu (tokios kaip vandens 

kelių, uostų ir kitų vidaus vandenų transporto įrenginių 

eksploatavimas ir priežiūra; vilkimo ir  locmano paslaugos, plūdurų 

įrengimas, laivų pakrovimas ir iškrovimas ir kitos panašios veiklos, 

tokios kaip laivų gelbėjimas, buksyravimas, ir elingų eksploatacija) 

73 ryšiai: pašto paslaugos ir telekomunikacijos 

Ex 85 asmeninės paslaugos 

854 skalbyklos ir skalbimo paslaugos, sausasis cheminis valymas ir dažymas 

Ex 856 fotografijos studijos: portretinė ir komercinė fotografija, išskyrus 

nuotraukas leidybai 

Ex 859 niekur kitur nepriskirtos individualios paslaugos (tik pastatų priežiūra 

ir valymas arba aprūpinimas laikina buveine) 
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2 

Direktyva 75/369/EEB (6 straipsnis: jeigu veiklos rūšis laikoma pramoninio arba smulkaus amato 

pobūdžio) 

ISIC nomenklatūra 

Šios kilnojamosios veiklos rūšys : 

a) prekių pirkimas ir pardavimas:  

 - verčiantis išvažiuojamojo prekybininko, gatvės prekiautojo ar prekiautojo 

išnešiojamosiomis prekėmis veikla (ex ISIC 612 grupė), 

− dengtose turgavietėse, neturinčiose nuolatinės stacionarios įrangos, ir po atviru dangumi 

esančiose turgavietėse ; 

b) veiklos rūšys, kurioms taikomos jau patvirtintos nacionalinės priemonės, aiškiai 

atmetančios vertimąsi tokiomis kilnojamosios veiklos rūšimis ar nemininčios jo. 

3 

Direktyva 82/470/EEB (6 straipsnio 1 ir 2 dalys) 

ISIC nomenklatūros 718 ir 720 grupės 

Veiklos rūšys, kurias konkrečiai sudaro: 

− pavienių ar grupinių dalykų (transporto, maitinimo, apgyvendinimo, ekskursijų ir pan.) 

organizavimas, siūlymas parduoti ar pardavimas tiesiogiai ar pagal užsakymą kelionėje ar 

laikinai apsistojus, nepaisant kelionės motyvų (2 straipsnio B dalies a punktas), 

− tarpininkavimo veikla tarp įvairių transporto rūšių tiekėjų ir asmenų, persiunčiančių arba 

gaunančių prekes bei atliekančių įvairias kitas susijusias veiklos rūšis: 
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aa)  savininkų vardu sudarant sutartis su transporto rangovais; 

bb)    pasirenkant savininkams pelningiausią transportavimo būdą, firmą ir maršrutą; 

cc)  tvarkant transporto panaudojimo techninius aspektus (pvz., įpakavimą, reikalingą 

transportavimui) bei atliekant įvairius darbus, būdingus transportui (pvz., ledo 

tiekimo vagonams-šaldytuvams garantavimas); 

dd)  užbaigiant su transportu susijusius formalumus, , tokius kaip kelionės sąskaitų 

projektų parengimas; surenkant ir išskirstant krovinius; 

ee)  koordinuojant įvairias transportavimo stadijas, garantuojant tranzitą, perkrovimą ir 

kitas galutines operacijas; 

ff)  tvarkant krovinius ir vežėjus bei transporto priemones prekes persiunčiantiems arba 

jas gaunantiems asmenims: 

– transporto išlaidų ir detalių sąskaitų patikrinimo įvertinimas, 

– tam tikrų laikinų arba pastovių priemonių (derinamų su uosto vadovybe, 

dirbančiais laivuose smulkių prekių pardavėjais ir pan.) priėmimas laivo 

savininko ar jūrų transporto vežėjo vardu arba dėl jo. 

[2 straipsnio A punkto a, b ir d papunkčiuose išvardytos veiklos rūšys]. 
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III sąrašas 

Direktyvos 64/222/EEB, 68/364/EEB, 68/368/EEB, 75/368/EEB, 75/369/EEB, 70/523/EEB ir 

82/470/EEB 

1 

Direktyva 64/222/EEB 

(liberalizavimo Direktyvos: 64/223/EEB ir 64/224/EEB) 

1. Asmenų, turinčių savarankišką didmeninės prekybos verslą, išskyrus didmeninę prekybą 

vaistais ir vaistiniais preparatais, nuodingomis bei patogeninėmis medžiagomis ir anglimi, 

veikla (ex 611 grupė). 

2. Profesionali tarpininko, kuris yra vieno ar kelių asmenų įgaliotas ir jam pavesta  derėtis  ar 

sudaryti komercinius sandorius tų asmenų vardu, veikla. 

3. Profesionali tarpininko, kuris, neturėdamas nurodymo nuolat tai daryti, suveda asmenis, 

norinčius sudaryti abipusę  tiesioginę sutartį, arba tvarko jų komercinius sandorius, arba 

padeda juos įgyvendinti, veikla. 

4. Profesionali tarpininko, kuris sudaro komercinius sandorius su kitais savo vardu, veikla. 

5. Profesionali tarpininko, kuris kitų vardu dalyvauja didmeninės prekybos aukcionuose, 

veikla. 

6. Profesionali veikla tarpininko, užsiimančio išnešiojamąja prekyba.   

7. Profesionalią veiklą vykdančio vienoje ar keliose pramonės, prekybos ar smulkaus verslo 

įmonėse įdarbinto tarpininko paslaugų teikimas.  
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2 

Direktyva 68/364/EEB 

(liberalizavimo Direktyva: 68/363/EEB) 

Ex ISIC  grupė 612: mažmeninė prekyba 

Neįtraukta veikla: 

012 Žemės ūkio technikos nuoma 

640 Nekilnojamasis turtas, turto nuoma 

713 Automobilių, vežimų ir arklių nuoma 

718 Keleivinių ir krovininių vagonų nuoma 

839 Technikos nuoma komercinėms įmonėms 

841 Kino teatro bilietų pardavimas ir kino filmų nuoma 

842 Teatro bilietų pardavimas ir teatro įrangos nuoma 

843 Valčių, dviračių, įgūdžius formuojančių žaidimų-automatų, veikiančių su 

monetomis, nuoma 

853 Kambarių su baldais nuoma 

854 Išskalbtos patalynės nuoma 

859 Drabužių nuoma 
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3 

Direktyva 68/368/EEB 

(liberalizavimo Direktyva: 68/367/EEB) 

ISIC nomenklatūra 

ISIC ex  pagrindinė 85 grupė 

1. Restoranai, kavinės, smuklės ir kitos vietos, kuriose geriama ir valgoma (ISIC 852 grupė). 

2. Viešbučiai, namai, kuriuose nuomojami kambariai, stovyklos ir kitos apgyvendinimo 

vietos (ISIC 853 grupė). 

4 

Direktyva 75/368/EEB (7 straipsnis) 

Visos Direktyvos 75/368/EEB priede išvardytos veiklos rūšys, išskyrus šios direktyvos 5 straipsnio 

1 dalyje išvardytas veiklos rūšis (šio priedo II sąrašo, 1 punktas). 

ISIC nomenklatūra 

Ex 62 bankai ir kitos finansų institucijos 

Ex 620 patentų pirkimo ir licencijavimo bendrovės 

Ex 71 transportas 

Ex 713 keleivinis transportas, išskyrus vežimą automašinomis 

Ex 719 skystų angliavandenilių ir kitų skystų cheminių produktų gabenimas 

vamzdynais 
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Ex 82 bendruomenei teikiamos paslaugos 

827 bibliotekos, muziejai, botanikos ir zoologijos sodai 

Ex 84 poilsio organizavimo paslaugos 

843 niekur nepriskirtos poilsio ir pasilinksminimo paslaugos: 

− sporto veikla (sporto aikštelės, organizaciniai sporto renginiai ir kt.), 

išskyrus sporto instruktorių veiklą, 

− lenktynės (lenktyninių žirgų arklidės, lenktynių aikštės, hipodromai ir 

kt.), 

− kita poilsio ir pasilinksminimo veikla (cirkai, pramogų parkai ir kitos 

pramogos). 

Ex 85 asmeninės paslaugos 

Ex 851 namų ūkio paslaugos 

Ex 855 grožio salonai ir manikiūrininko paslaugos, išskyrus pedikiūrininkų ir 

profesionalių kosmetologų bei kirpėjų rengimo mokyklų paslaugas 
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Ex 859 niekur kitur nepriskirtos individualios paslaugos, išskyrus sportą ir 

viduriniojo medicinos personalo masažuotojų ir kalnų vedlių 

paslaugas, skirstomos į šias grupes: 

– dezinfekcija ir kova su kenkėjais 

– rūbų nuoma ir sandėliavimo įranga 

– vedybų biurų ir panašios paslaugos 

− astrologija, ateities spėjimas ir panašios paslaugos 

– sanitarijos paslaugos ir susijusi veikla 

– laidojimo paslaugos ir kapinių priežiūra 

– kurjerių ir vertėjų-gidų paslaugos 

5 

Direktyva 75/369/EEB (5 straipsnis) 

 

Šios kilnojamosios veiklos rūšys: 

a) prekių pirkimas ir pardavimas: 

– verčiantis išvažiuojamojo prekybininko, gatvės prekiautojo ar prekiautojo 

išnešiojamomis prekėmis veikla (ex ISIC grupė 612), 

– dengtose turgavietėse, neturinčiose nuolatinės stacionarios įrangos, ir po atviru 

dangumi esančiose turgavietėse; 

b) veiklos rūšys, kurioms taikomos jau patvirtintos nacionalinės priemonės, aiškiai 

atmetančios vertimąsi tokiomis kilnojamosios veiklos rūšimis ar nemininčios jo. 
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6 

Direktyva 70/523/EEB 
 

Asmenų, turinčių savarankišką didmeninės prekybos anglimi verslą, ir tarpininkų prekybos anglimi 

versle  veikla (ex 6112 grupė, ISIC nomenklatūra) 

7 

Direktyva 82/470/EEB (6 straipsnio 2 dalis) 
 

[2 straipsnio A punkto c ir e papunkčiuose, B punkto b papunktyje ir C bei D punktuose išvardytos 

veiklos rūšys] 

Šios veiklos rūšys ypač turi apimti: 

– geležinkelio transporto arba vagonų, skirtų žmonėms arba prekėms pervežti, nuomojimą, 

– tarpininkavimo veiklą parduodant, perkant ar nuomojant laivus, 

– emigrantų pervežimo sutarčių sudarymą bei tvarkymą ir derybas dėl tokių sutarčių, 

– visų depozitoriaus vardu atiduotų saugoti daiktų ir prekių, tikrinamų arba netikrinamų 

muitinėje, saugomų specializuotuose arba bendros paskirties sandėliuose, baldų 

saugyklose, šaldyklose, pašarams skirtose vietose ir pan., atsiėmimą, 

– prekių čekių už saugomus daiktus arba prekes perdavimą jų depozitoriams, 

– laikinai saugomų naminių gyvulių,  belaukiant jų pardavimo arba pakeliui į pardavimo 

vietą arba iš jos, aprūpinimą laikymo užtvarais, pašaru ir pardavimo žiedais, 

– motorinių transporto priemonių patikrinimą arba techninį įvertinimą,  

– prekių matavimą, svėrimą bei įvertinimą. 

 

________________________ 
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V PRIEDAS 

Pripažinimas remiantis minimalių mokymo sąlygų koordinavimu  

 

Medicinos gydytojas 
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5.1.1. Oficialūs pagrindinių medicinos studijų kvalifikacijos įrodymo dokumentai  

Šalis Oficialūs kvalifikacijos įrodymo 
dokumentai Kvalifikaciją suteikianti institucija Kvalifikacijos pažymėjimas Atskaitos data 

België / 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur en 
médecine 

– Les universités / De universiteiten  
– Le Jury compétent d'enseignement de la 

Communauté française / De bevoegde 
Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap  

 1976 m. gruodžio 20 d. 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České republice – Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 2004 m. gegužės  1 d. 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

1976 m. gruodžio 20 d. 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung  
– Zeugnis über die Ärztliche 

Staatsprüfung und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit diese nach 
den deutschen Rechtsvorschriften noch 
für den Abschluss der ärztlichen 
Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit 
als Arzt im Praktikum 

1976 m. gruodžio 20 d. 

Eesti Diplom arstiteaduse  
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  2004 m. gegužės  1 d. 
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Šalis Oficialūs kvalifikacijos įrodymo 
dokumentai Kvalifikaciją suteikianti institucija Kvalifikacijos pažymėjimas Atskaitos data 

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ,  
– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα 

Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1981 m. sausio 1 d. 

España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía – Ministerio de Educación y Cultura  
– El rector de una Universidad 

 1986 m. sausio 1 d. 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  1976 m. gruodžio 20 d. 
Airija 

 
Pagrindinė kvalifikacija Kompetentinga egzaminuojanti institucija Patirties pažymėjimas 1976 m. gruodžio 20 d. 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della 
medicina e chirurgia 

1976 m. gruodžio 20 d. 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  2004 m. gegužės  1 d. 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  2004 m. gegužės  1 d. 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
2004 m. gegužės  1 d. 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 1976 m. gruodžio 20 d. 

 
Magyar-
ország 

Általános orvos oklevél 
(doctor medicinae univer- 
sae, röv.: dr. med. univ.) 

Egyetem  2004 m. gegužės  1 d. 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 
ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
maħruġ mill-Kunsill Mediku 

2004 m. gegužės  1 d. 

Nederland 
 

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  1976 m. gruodžio 20 d. 
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Šalis Oficialūs kvalifikacijos įrodymo 
dokumentai Kvalifikaciją suteikianti institucija Kvalifikacijos pažymėjimas Atskaitos data 

1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor medicinae 
universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

Österreich 

2. Diplom über die spezifische Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. 
Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer 

 1994 m. sausio 1 d. 

Polska Dyplom ukończenia stu- 
diów wyższych na kie- 
runku lekarskim z tytu- 
łem "lekarza" 

1. Akademia Medyczna  
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Pań- 
stwowy 

2004 m. gegužės  1 d. 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato 
geral emitido pelo Ministério da Saúde 

1986 m. sausio 1 d.  

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "doktor medicine / doktorica 
medicine" 

Univerza  2004 m. gegužės  1 d. 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor medicíny" 
("MUDr.") 

Vysoká škola  2004 m. gegužės  1 d. 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Medicine licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
– Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Examenbevis om 
tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1994 m. sausio 1 d. 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1994 m. sausio 1 d. 

United 
Kingdom 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 1976 m. gruodžio 20 d. 
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5.1.2. Oficialūs specializuotų gydytojų kvalifikacijos įrodymo dokumentai 
 

Šalis Oficialūs kvalifikacijos įrodymo dokumentai Kvalifikaciją suteikianti institucija Atskaitos data 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist / Titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 
 

1976 m. gruodžio 20 d. 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 2004 m. gegužės  1 d. 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 1976 m. gruodžio 20 d. 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 1976 m. gruodžio 20 d. 
Eesti Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 2004 m. gegužės  1 d. 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1981 m. sausio 1 d. 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1986 m. sausio 1 d. 
1.Certificat d’études spéciales de médecine 1. Universités 
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l’Ordre des médecins 
3.Certificat d’études spéciales de médecine 3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante de 
médecine 

4.Universités 

1976 m. gruodžio 20 d. 

Airija 
 

Specializuoto gydytojo pažymėjimas Kompetentinga institucija 1976 m. gruodžio 20 d. 

Italia Diploma di medico specialista Università 1976 m. gruodžio 20 d. 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 2004 m. gegužės  1 d. 
Latvija "Sertifikāts"–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu 
specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

2004 m. gegužės  1 d. 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 2004 m. gegužės  1 d. 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 1976 m. gruodžio 20 d. 
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Šalis Oficialūs kvalifikacijos įrodymo dokumentai Kvalifikaciją suteikianti institucija Atskaitos data 

Magyar-
ország 

Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 2004 m. gegužės  1 d. 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 2004 m. gegužės  1 d. 

Nederland 
 

Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

1976 m. gruodžio 20 d. 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1994 m. sausio 1 d. 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 2004 m. gegužės  1 d. 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1986 m. sausio 1 d. 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

2004 m. gegužės  1 d. 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 2004 m. gegužės  1 d. 

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1994 m. sausio 1 d. 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1994 m. sausio 1 d. 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 1976 m. gruodžio 20 d. 
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5.1.3. Specializuotų medicinos mokymo kursų pavadinimai 
 

 Anesteziologija 
Minimali mokymo kursų trukmė – 3 metai 

Bendroji chirurgija 
Minimali mokymo kursų trukmė – 5 metai 

Šalis Pavadinimas Pavadinimas 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie 
reanimatie 

Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Airija Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi 

och intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Neurochirurgija  
Minimali mokymo kursų trukmė − 5 metai 

Akušerija ir ginekologija 
Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 

Šalis Pavadinimas Pavadinimas 
Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 

fødselshjælp 
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Vidaus ligos 

Minimali mokymo kursų trukmė − 5 metai 

Oftalmologija 
Minimali mokymo kursų trukmė − 3 metai 

Šalis Pavadinimas Pavadinimas 
Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicine Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Otorinolaringologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 3 metai 
Vaikų ligos 

Minimali mokymo kursų trukmė− 4 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och 

halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
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Pulmonologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Urologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 5 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumología Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ortopedija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 5 metai 
Patologinė anatomija 

Minimali mokymo kursų trukmė: 4 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 
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Neurologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Psichiatrija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri 
Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland  Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Radiologinė diagnostika 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Radioterapija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse  Onkologi 
Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Plastinė chirurgija 
Minimali mokymo kursų trukmė − 5 metai 

Klinikinė biologija 
Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 

Šalis Pavadinimas Pavadinimas 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / 
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale 
Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Mikrobiologinė bakteriologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Biochemija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie  
Eesti   
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2. Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia / Klinisk kemi 
Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Imunologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Krūtinės chirurgija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 5 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

 
Panaikinimo datos, kaip apibrėžta 27 straipsnio 5 dalyje: 
* 1983 m. sausio 1 d. 
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Vaikų chirurgija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 5 metai 
Kraujagyslių chirurgija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 5 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 
Panaikinimo datos, kaip apibrėžta 27 straipsnio 5 dalyje: * 1983 m. sausio 1 d. 



 
13781/2/04 REV 2  JJ/ks 19 
V PRIEDAS DG C I   LT 

 
Kardiologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Gastroenterologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
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Reumatologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 4 metai 
Bendroji hematologija 

Minimali mokymo kursų trukmė − 3 metai 
Šalis Pavadinimas Pavadinimas 

Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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