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2. Neskarot 1. punktu, ikviena dalībvalsts atzīst turpmāk norādītos kvalifikāciju apliecinošos 

dokumentus un - saistībā ar arhitekta profesionālās darbības sākšanu un veikšanu - piešķir šādiem 

dokumentiem savā teritorijā tādu pašu spēku, kāds ir šīs dalībvalsts izsniegtiem kvalifikāciju 

apliecinošiem dokumentiem: sertifikātus, ko, sākot ar turpmāk norādītajiem datumiem, dalībvalstu 

pilsoņiem izsniegušas dalībvalstis, kuras ieviesušas noteikumus par arhitekta profesionālās darbības 

sākšanu un veikšanu: 

 

a) 1995. gada 1. janvāris attiecībā uz Austriju, Somiju un Zviedriju;  

 

b) 2004. gada 1. maijs attiecībā uz Čehijas Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, 

Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju; 

 

c) 1987. gada 5. augusts attiecībā uz pārējām dalībvalstīm. 

 

Šā punkta pirmajā daļā minētie sertifikāti apliecina, ka attiecīgajām personām ir ticis atļauts, ne 

vēlāk kā attiecīgajā datumā, lietot arhitekta profesionālo nosaukumu un ka piecos gados pirms 

sertifikāta izsniegšanas dienas viņš vismaz trīs gadus ir faktiski veicis - atbilstīgo noteikumu 

izpratnē - konkrēto darbību. 
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IV nodaļa 

 

Vispārīgi noteikumi par statusu 

 

50. pants 

 

Dokumentācija un formalitātes 

 

1. Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes lemj par pieteikumu nodarboties ar attiecīgo 

reglamentēto profesiju saskaņā ar šo daļu, minētās iestādes var prasīt VII pielikumā uzskaitītos 

dokumentus un sertifikātus.  

 

Dokumenti, kas minēti VII pielikuma 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā, iesniegšanas dienā nedrīkst 

būt vecāki par trim mēnešiem. 

 

Dalībvalstis, struktūras un citas juridiskās personas garantē saņemtās informācijas konfidencialitāti. 

 

2. Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var prasīt no attiecīgās dalībvalsts 

kompetentajām iestādēm šajā citā dalībvalstī izsniegto apliecinājumu un kvalifikāciju apliecinošo 

dokumentu autentiskuma apstiprinājumu, kā arī - attiecīgos gadījumos - tā fakta apstiprinājumu, ka 

saņēmējs attiecībā uz šīs sadaļas III nodaļā minētajām profesijām ir atbilst minimālajiem apmācības 

nosacījumiem, kas noteikti, attiecīgi, 24., 25., 28., 31., 34., 35., 38., 40., 44. un 46. pantā. 
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3. Ja kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, kā tas definēts 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 

izsniegusi dalībvalsts kompetenta iestāde un ja tas attiecas uz apmācību, kas pilnīgi vai daļēji 

saņemta iestādē, kas likumīgi darbojas citas dalībvalsts teritorijā, uzņēmējai dalībvalstij pamatotu 

šaubu gadījumā ir tiesības piešķirtā dokumenta izcelsmes dalībvalsts kompetentajā iestādē 

pārbaudīt: 

 

a) vai apmācību kursu iestādē, kas nodrošinājusi apmācību, oficiāli apstiprinājusi izglītības 

iestāde, kuras pamatdarbība notiek piešķirtā dokumenta izcelsmes dalībvalstī; 

 

b) vai izsniegtais kvalifikāciju apliecinošais dokuments ir tāds pats kā dokuments, kas būtu 

piešķirts, ja kurss būtu pilnībā apgūts piešķirtā dokumenta izcelsmes dalībvalstī; un 

 

c) vai kvalifikāciju apliecinošais dokuments piešķirtā dokumenta izcelsmes dalībvalstī nodrošina 

tādas pašas tiesības. 

 

4. Ja darbības sākšanai reglamentētā profesijā uzņēmēja dalībvalsts prasa, lai tās pilsoņi nodod 

zvērestu vai sniedz ar zvērestu apstiprinātu paziņojumu, un ja citu dalībvalstu pilsoņi nevar lietot 

attiecīgā zvēresta vai paziņojuma tekstu, uzņēmēja dalībvalsts nodrošina, ka attiecīgās personas var 

lietot atbilstīgu līdzvērtīgu tekstu. 
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51. pants 

 

Profesionālo kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas procedūra 

 

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde viena mēneša laikā apstiprina pieteikuma 

saņemšanu un informē pretendentu par jebkādiem trūkstošiem dokumentiem.  

 

2. Procedūra, atbilstīgi kurai izskata pieteikumu, lai saņemtu atļauju darbības veikšanai 

reglamentētā profesijā, ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā trīs mēnešos no dienas, 

kad iesniegta pretendenta pilnīga dokumentācija, un tās rezultātā uzņēmējas dalībvalsts 

kompetentajai iestādei jāpieņem atbilstīgi pamatots lēmums. Tomēr gadījumos, uz ko attiecas šīs 

sadaļas I un II nodaļa, šo termiņu var pagarināt par vienu mēnesi. 

 

3. Lēmumu vai šāda lēmuma nepieņemšanu attiecīgajā termiņā var pārsūdzēt saskaņā ar 

attiecīgās valsts tiesību aktiem. 

 

52. pants 

 

Profesionālo nosaukumu lietojums 

 

1. Ja uzņēmējā dalībvalstī profesionālā nosaukuma lietojums attiecībā uz konkrētās profesijas 

kādu darbību ir reglamentēts, tad citu dalībvalstu pilsoņi, kuriem - pamatojoties uz III sadaļu - ir 

tiesības veikt darbību reglamentētā profesijā, lieto uzņēmējas valsts noteikto profesionālo 

nosaukumu, kas atbilst attiecīgajai profesijai šajā dalībvalstī, kā arī lieto jebkurus ar nosaukumu 

saistītos saīsinājumus. 
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2. Ja uzņēmējā dalībvalstī kādu profesiju reglamentē asociācija vai organizācija, kā tā definēta 

3. panta 2. punktā, tad dalībvalstu pilsoņiem nav tiesību lietot nosaukumu, ko piešķir šāda 

organizācija vai asociācija, vai tā saīsināto formu, ja vien viņi nepierāda, ka ir šīs asociācijas vai 

organizācijas biedri. 

 

Ja apvienība vai organizācija attiecībā uz dalību paredz nosacījumu, ka ir vajadzīga noteikta 

kvalifikācija, tā ir tiesīga, vienīgi atbilstīgi šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem, piemērot šo 

nosacījumu citu dalībvalstu pilsoņiem, kuriem ir profesionālās kvalifikācijas. 

 

IV sadaļa 

 

Sīki izstrādāti noteikumi darbības veikšanu profesijā 

 

53. pants 

 

Valodu zināšanas 

 

Personām, uz kurām attiecas profesionālo kvalifikāciju atzīšana, ir jābūt to valodu zināšanām, kuras 

nepieciešamas darbības veikšanai attiecīgajā profesijā uzņēmējā dalībvalstī. 
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54. pants 

 

Akadēmisko nosaukumu lietojums 

 

Neskarot 7. un 52. pantu, uzņēmēja dalībvalsts nodrošina to, ka attiecīgajām personām ir tiesības 

uzņēmējas dalībvalsts valodā lietot akadēmiskos nosaukumus, kas tām piešķirti izcelsmes 

dalībvalstī, un, iespējams, arī  šo nosaukumu saīsinātās formas. Uzņēmēja dalībvalsts var prasīt, lai 

pēc nosaukuma norāda tās iestādes vai eksaminācijas padomes nosaukumu un adresi, kura šo 

nosaukumu piešķīrusi. Ja izcelsmes dalībvalsts akadēmisko nosaukumu uzņēmējā dalībvalstī 

iespējams sajaukt ar nosaukumu, kura iegūšanai uzņēmējā dalībvalstī nepieciešama papildu 

apmācība, kādu attiecīgā persona nav ieguvusi, tad uzņēmēja dalībvalsts var prasīt, lai attiecīgā 

persona lieto izcelsmes dalībvalsts akadēmisko nosaukumu atbilstošā formā, kādu nosaka uzņēmēja 

dalībvalsts. 

 

55. pants 

 

Veselības apdrošināšanas fondu apstiprinājums 

 

Neskarot 5. panta 1. punktu un 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu, dalībvalstis, kas to teritorijā 

profesionālo kvalifikāciju saņēmušām personām izvirza prasību pabeigt sagatavošanās periodu 

darba vietā un/vai profesionālās pieredzes periodu, lai šīs personas varētu apstiprināt veselības 

apdrošināšanas fonds, atsakās no šīs prasības attiecībā uz personām, kam ir citā dalībvalstī iegūti 

ārsta un zobārsta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti. 
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V sadaļa 

 

Administratīvā sadarbība un atbildība par īstenošanu 

 

56. pants 

 

Kompetentās iestādes 

 

1. Uzņēmējas dalībvalsts un izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes strādā ciešā sadarbībā 

un sniedz savstarpēju palīdzību, lai sekmētu šīs direktīvas piemērošanu. Tās nodrošina 

konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ar ko tās apmainās. 

 

2. Uzņēmējas dalībvalsts un izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes apmainās ar informāciju 

attiecībā uz īstenotajiem disciplinārajiem pasākumiem vai krimināltiesiskām sankcijām, vai 

jebkādiem citiem nopietniem, specifiskiem apstākļiem, kam varētu būt ietekme uz darbības 

veikšanu saskaņā ar šo direktīvu, šajā apmaiņā ievērojot personas datu aizsardzības noteikumus, kas 

paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 1 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un 

privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (Direktīva par privāto dzīvi un 

elektronisko komunikāciju) 2. 

 

                                                 
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003. 
2 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp. 
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Izcelsmes dalībvalsts pārbauda apstākļu ticamību, un tās iestādes lemj par izmeklēšanas raksturu un 

apjomu, kādu nepieciešams veikt, un informē uzņēmēju dalībvalsti par secinājumiem, kādus tās 

izdarījušas, izvērtējot pieejamo informāciju. 

 

3. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā …∗ norīko iestādes un struktūras, kas ir kompetentas piešķirt vai 

saņemt kvalifikāciju apliecinošos dokumentus un citus dokumentus vai informāciju, kā arī tās 

iestādes un struktūras, kas ir kompetentas saņemt pieteikumus un pieņemt šajā direktīvā minētos 

lēmumus, un tūlīt informē par to pārējas dalībvalstis un Komisiju. 

 

4. Katra dalībvalsts norīko 1. punktā minēto iestāžu darbības koordinatoru un informē par to 

pārējās dalībvalstis un Komisiju.  

 

Koordinatoru uzdevumi ir: 

 

a) veicināt šīs direktīvas vienotu piemērošanu; 

 

b) apkopot visu informāciju, kas attiecas uz šīs direktīva piemērošanu, piemēram, par 

nosacījumiem darbības sākšanai reglamentētās profesijās dalībvalstīs. 

 

Iepriekš b) apakšpunktā aprakstīto uzdevumu veikšanai koordinatori var lūgt 57. pantā minēto 

kontaktpunktu palīdzību. 

 

                                                 
∗ Divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
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57. pants 

 

Kontaktpunkti 

 

Katra dalībvalsts ne vēlāk kā …∗ norīko kontaktpunktu, kura uzdevumi ir:  

 

a) sniegt pilsoņiem un pārējo dalībvalstu kontaktpunktiem vajadzīgo informāciju attiecībā uz 

šajā direktīvā paredzēto profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, piemēram, informāciju par 

attiecīgo valstu tiesību aktiem par profesijām un darbības veikšanu šajās profesijās, tostarp 

tiesību aktiem sociālajā jomā un, nepieciešamības gadījumā, ētikas noteikumiem; 

 

b) palīdzēt pilsoņiem īstenot ar šo direktīvu piešķirtās tiesības, nepieciešamības gadījumā 

sadarbojoties ar citiem kontaktpunktiem un kompetentajām iestādēm uzņēmējā dalībvalstī. 

 

Pēc Komisijas pieprasījuma kontaktpunkti informē Komisiju par to, kādi ir rezultāti 

pieprasījumiem, ar ko kontaktpunkti nodarbojas saskaņā ar šā panta pirmās daļas b) apakšpunktu, 

divu mēnešu laikā pēc šādu rezultātu saņemšanas. 

 

58. pants 

 

Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas komiteja 

 

1. Komisijai palīdz Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas komiteja, turpmāk "Komiteja". 

 

                                                 
∗ Divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
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2. Gadījumos, kad ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot 

vērā tā 8. pantu.  

 

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši. 

 

3. Komiteja pieņem savu reglamentu. 

 

VI sadaļa 

 

Citi noteikumi 

 

59. pants 

 

Ziņojumi 

 

1. No …∗ dalībvalstis reizi divos gados nosūta Komisijai ziņojumu par sistēmas piemērošanu. 

Papildus vispārējiem novērojumiem ziņojumā ietver statistikas kopsavilkumu par pieņemtiem 

lēmumiem un aprakstu par galvenajām problēmām, kādas radušās saistībā ar šīs direktīvas 

piemērošanu.  

 

2. No …∗ Komisija reizi piecos gados sagatavo ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu. 

 

                                                 
∗ Divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
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60. pants 

 

Atkāpes klauzula 

 

Ja saistībā ar kāda šīs direktīvas noteikuma piemērošanu dalībvalsts saskaras ar ievērojamām 

grūtībām kādā noteiktā jomā, Komisija sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti izskata šīs grūtības.  

 

Vajadzības gadījumā Komisija saskaņā ar 58. panta 2. punktā minēto procedūru lemj par atļauju 

attiecīgajai dalībvalstij ierobežotā laikposmā atkāpies no konkrētā noteikuma ievērošanas. 

 

61. pants 

 

Atcelšana 

 

No …∗ ir atceltas Direktīvas 77/452/EEK, 77/453/EEK, 78/686/EEK, 78/687/EEK, 78/1026/EEK, 

78/1027/EEK, 80/154/EEK, 80/155/EEK, 85/384/EEK, 85/432/EEK, 85/433/EEK, 89/48/EEK, 

92/51/EEK, 93/16/EEK un 99/42/EEK. Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz 

šo direktīvu, un šī atcelšana neiespaido aktus, kas pieņemti, pamatojoties uz minētajām direktīvām. 

 

                                                 
∗ Divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
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62. pants 

 

Transponēšana 

 

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz … ∗ nodrošinātu 

atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju. 

 

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci 

pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces. 

 

63. pants 

 

Stāšanās spēkā 

 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī". 

 

                                                 
∗ Divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
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64. pants 

 

Adresāti 

 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

 

Briselē,  

 

 Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

 priekšsēdētājs priekšsēdētājs 
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I PIELIKUMS 

Direktīvas 3. panta 2. punkta nosacījumiem atbilstošo 

profesionālo asociāciju un organizāciju saraksts 

 

ĪRIJA 1 

 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland 2 

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2 

3. The Association of Certified Accountants 2 

4. Institution of Engineers of Ireland 

5. Irish Planning Institute 

 

APVIENOTĀ KARALISTE 

 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 

4. Chartered Association of Certified Accountants 

5. Chartered Institute of Loss Adjusters 

                                                 
1 Īrijas pilsoņi ir arī šādu Apvienotās Karalistes asociāciju vai organizāciju locekļi: 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Institute of Actuaries 
Faculty of Actuaries 
The Chartered Institute of Management Accountants 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
Royal Town Planning Institute 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Chartered Institute of Building. 

2 Tikai pārskatu auditēšanas nolūkā 
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6. Chartered Institute of Management Accountants 

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

8. Chartered Insurance Institute 

9. Institute of Actuaries 

10. Faculty of Actuaries 

11. Chartered Institute of Bankers 

12. Institute of Bankers in Scotland 

13. Royal Institution of Chartered Surveyors 

14. Royal Town Planning Institute 

15. Chartered Society of Physiotherapy 

16. Royal Society of Chemistry 

17. British Psychological Society 

18. Library Association 

19. Institute of Chartered Foresters 

20. Chartered Institute of Building 

21. Engineering Council 

22. Institute of Energy 

23. Institution of Structural Engineers 

24. Institution of Civil Engineers 

25. Institution of Mining Engineers 

26. Institution of Mining and Metallurgy 

27. Institution of Electrical Engineers 

28. Institution of Gas Engineers 

29. Institution of Mechanical Engineers 
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30. Institution of Chemical Engineers 

31. Institution of Production Engineers 

32. Institution of Marine Engineers 

33. Royal Institution of Naval Architects 

34. Royal Aeronautical Society 

35. Institute of Metals 

36. Chartered Institution of Building Services Engineers 

37. Institute of Measurement and Control 

38. British Computer Society 
 

 

 

 

________________________ 
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II PIELIKUMS 

 

Direktīvas 11. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais 

to kursu saraksts, kuriem ir īpaša struktūra 

 

1. Vidējā medicīniskā personāla un bērnu aprūpes mācību kursi 

Apmācības šādās jomās: 

Vācijā: 

− pediatrijas māsa ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"), 

− fizioterapeits ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)")1, 

− darba terapeits/ergoterapeits ("Beschäftigungs– und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut"), 

− logopēds ("Logopaede/Logopaedin"), 

− ortoptikas speciālists ("Orthoptist(in)"), 

                                                 
1 No 1994. gada 1. jūnija profesionālais nosaukums "Krankengymnast(in)" aizstāts ar 

nosaukumu"Physiotherapeut(in)". Tomēr tie profesijas pārstāvji, kuri saņēmuši savus 
diplomus pirms minētā datuma, var, ja vēlas, turpināt lietot iepriekšējo "Krankengymnast(in)" 
nosaukumu. 
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− valsts atzīts bērnu aprūpes darbinieks ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"), 

− valsts atzīts pedagogs darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām ("Staatlich 

anerkannte(r) Heilpaedagoge(–in)"), 

− medicīnas laboratorijas tehniķis ("medizinisch–technische(r) Laboratoriums– 

Assistent(in)"), 

− medicīnas tehniķis–radiologs ("medizinisch–technische(r) Radiologie–Assistent(in)"), 

− medicīnas funkcionālās diagnostikas tehniķis ("medizinisch–technische(r) Assistent(in) 

fuer Funktionsdiagnostik"), 

− veterinārās medicīnas tehniķis ("veterinärmedizinisch–technische(r) Assistent(in)"), 

− diētas māsa ("Diaetassistent(in)"), 

− farmācijas tehniķis ("Pharmazieingenieur"), kas saņemts pirms 1994. gada 31. marta 

bijušajā Vācijas Demokrātiskajā Republikā vai jauno valstu teritorijā, 

− psihiatrijas māsa ("Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"), 

− runas terapeits ("Sprachtherapeut(in)"). 
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Čehijas Republikā: 

− veselības aprūpes asistents ("zdravotnický asistent"), 

izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 13 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga vispārējā 

pamatizglītība un 4 gadus ilga vidējā arodizglītība medicīnas skolā, ko beidz ar "maturitní 

zkouška" eksāmenu; 

− diētas speciālists ("nutriční asistent"), 

izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 13 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga vispārējā 

pamatizglītība un 4 gadus ilga vidējās arodizglītība medicīnas skolā, ko beidz ar "maturitní 

zkouška" eksāmenu. 

Itālijā: 

− zobu tehniķis ("odontotecnico"), 

− optiķis ("ottico"). 

Kiprā: 

− zobu tehniķis ("οδοντοτεχνίτης"), 

izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 14 gadi, tostarp vismaz 6 gadus ilga vispārējā 

pamatizglītība, 6 gadus ilga vidējā izglītība un 2 gadus ilga pēcvidusskolas arodizglītība, ko 

papildina 1 gadu ilga profesionālā pieredze. 
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− optiķis ("τεχνικός oπτικός"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais apmācību ilgums ir vismaz 14 gadu, no kuriem vismaz 6 

gadi ir pamatizglītības ieguve, 6 gadi – vidējās izglītības ieguve un 2 gadi – profesionālās 

pēcvidusskolas izglītības ieguve, kam seko 1 gads profesionālās prakses. 

Latvijā: 

− zobārstniecības māsa ("zobārstniecības māsa"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais apmācību ilgums ir vismaz 13 gadu, ko veido vismaz 

10 gadu vispārējās skolas izglītības ieguve un 2 gadi – profesionālās izglītības ieguve 

medicīnas skolā, kam seko 3 gadi profesionālās prakses, kuru beidzot jānoliek sertificēšanas 

eksāmens, lai iegūtu sertifikātu specialitātē. 

− biomedicīnas laborants ("biomedicīnas laborants"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais apmācību ilgums ir vismaz 12 gadu, ko veido vismaz 

10 gadu vispārējās skolas izglītības ieguve un 2 gadi – profesionālās izglītības ieguve 

medicīnas skolā, kam seko 2 gadi profesionālās prakses, kuru beidzot jānoliek sertificēšanas 

eksāmens, lai iegūtu sertifikātu specialitātē. 
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− zobu tehniķis ("zobu tehniķis"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais apmācību ilgums ir vismaz 12 gadu, ko veido vismaz 

10 gadu vispārējās skolas izglītības ieguve un 2 gadi – profesionālās izglītības ieguve 

medicīnas skolā, kam seko 2 gadi profesionālās prakses, kuru beidzot jānoliek sertificēšanas 

eksāmens, lai iegūtu sertifikātu specialitātē. 

− fizioterapeita asistents ("fizioterapeita asistents"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais apmācību ilgums ir vismaz 13 gadu, ko veido vismaz 

10 gadu vispārējās skolas izglītības ieguve un 3 gadi – profesionālās izglītības ieguve 

medicīnas skolā, kam seko 2 gadi profesionālās prakses, kuru beidzot jānoliek sertificēšanas 

eksāmens, lai iegūtu sertifikātu specialitātē. 

Luksemburgā: 

− medicīnas tehniķis–radiologs ("assistant(e) technique médical(e) en radiologie"), 

− medicīnas laboratorijas tehniķis ("assistant(e) technique médical(e) de laboratoire"), 

− psihiarija māsa ("infirmier/ière psychiatrique"), 

− medicīnas tehniķis  ķirurģijā ("assistant(e) technique médical(e) en chirurgie"), 

− pediatrijas māsa ("infirmier/ière puériculteur/trice"), 

− anestēzijas māsa ("infirmier/ière anesthésiste"), 

− diplomēts masieris/masiere ("masseur/euse diplômé(e)"), 

− bērnu aprūpes darbinieks ("éducateur/trice"). 
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Nīderlandē: 

− veterinārārsta palīgs ("dierenartsassistent"), 

ko apliecina izglītība un apmācību kursi ar kopējo apmācību ilgumu vismaz trīspadsmit gadu, 

ko veido:  

(i) vai nu vismaz trīs gadu ilga apmācība specializētā skolā, kas beidzas ar eksāmenu un ko 

dažos gadījumos papildina viena vai divu gadu specializācijas kurss, kas beidzas ar 

eksāmenu, 

(ii) vai vismaz divarpus gadu profesionālā apmācība specializētā skolā, kas beidzas ar 

eksāmenu un ko papildina vismaz sešu mēnešu darba pieredze vai vismaz sešu mēnešu 

mācekļa darbs apstiprinātā iestādē, 

(iii) vai vismaz divu gadu profesionālā apmācība specializētā skolā, kas beidzas ar eksāmenu 

un ko papildina vismaz viena gada darba pieredze vai vismaz viena gada mācekļa darbs 

apstiprinātā iestādē, 

(iv) vai arī veterinārsta palīga ("dierenartassisten") trīs gadu profesionālā apmācība 

specializētā skolā ("MBO" programma) vai alternatīvi trīs gadu profesionālā apmācība 

divkāršā mācekļa gadu sistēmā ("LLW"), kas abos gadījumos noslēdzas ar eksāmenu. 
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Austrijā: 

− speciāla pamatapmācība māsām, kas specializējas bērnu un jauniešu aprūpē ("spezielle 

Grundausbildung in der Kinder– und Jugendlichenpflege"), 

− speciāla pamatapmācība psihiatrijas māsām ("spezielle Grundausbildung in der 

psychiatrischen Gesundheits– und Krankenpflege"), 

− kontaktlēcu optiķis ("Kontaktlinsenoptiker"), 

− pedikīra speciālists ("Fusspfleger") 

− dzirdes aparātu tehniķis ("Hoergeraeteakustiker"), 

− drogists ("Drogist"), 

ko apliecina izglītība un apmācību kursi ar kopējo ilgumu vismaz četrpadsmit gadu, ieskaitot 

vismaz piecu gadu apmācību struktūrētas apmācības sistēmā, ko iedala mācekļa gados vismaz 

trīs gadu ilgumā, kas sevī ietver apmācību, kas daļēji saņemta darba vietā un  daļēji sniegta 

profesionālās apmācības iestādē, un profesionālajā praksē un apmācībā, kas beidzas ar 

eksāmenu profesijā un piešķir tiesības strādāt profesijā un apmācīt mācekļus. 
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− masieris ("Masseur"), 

ko apliecina izglītība un apmācību kursi ar kopējo ilgumu vismaz četrpadsmit gadu, ieskaitot 

vismaz piecu gadu apmācību struktūrētas apmācības sistēmā, ko iedala mācekļa gados vismaz 

divu gadu ilgumā un viena gada profesionālajā kursā, kas beidzas ar eksāmenu profesijā un 

piešķir tiesības strādāt profesijā un apmācīt mācekļus. 

− bērnudārza darbinieks ("Kindergaertner/in"), 

− bērnu aprūpes darbinieks ("Erzieher"), 

ko apliecina izglītība un apmācību kursi ar kopējo ilgumu – trīspadsmit gadu, tostarp piecus 

gadus ilga profesionālā apmācība specializētā skolā, kas beidzas ar eksāmenu. 

Slovākijā: 

− dejošanas skolotājs mākslas pamatskolās ("učiteľ v tanečnom odbore na základných 

umeleckých školách"), 

ko apliecina izglītība ar kopējo ilgumu vismaz 14,5 gadu, ko veido 8 gadi pamatizglītības, 4 

gadi izglītības vidējā specializētā skolā un 5 semestru kurss dejas pedagoģijā. 
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− pedagogs speciālajās izglītības iestādēs un sociālo dienestu iestādēs ("vychovávatel’ v 

špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb"), 

ko apliecina izglītība ar kopējo ilgumu vismaz 14 gadu, ko veido 8/9 gadi pamatizglītības 

apguvē, 4 gadi mācību vidējās izglītības pedagoģiskajā skolā vai citā vidējās izglītības skolā 

un 2 gadi papildinošu daļēja laika studiju pedagoģijā. 

2. Amata meistaru joma ("Mester/Meister/Maître"), ko apliecina izglītība un apmācību kursi 

attiecībā uz prasmēm, kas nav ietvertas šīs direktīvas III sadaļas II nodaļā  

Apmācības šādās jomās: 

Dānijā: 

− optiķis ("optometrist"), 

Šā kursa kopējais ilgums ir 14 gadi, tostarp piecu gadu arodmācības, ko veido divarpus gadus 

ilgas teorētiskās mācības arodmācību iestādē un divarpus gadus ilgas praktiskās mācības 

darba vietā un kura beigās ir atzīts amata prasmes eksāmens, kurš dod tiesības lietot 

nosaukumu "Mester". 

− ortopēdijas tehniķis ("ortopaedimekaniker"), 
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Šā kursa kopējais ilgums ir 12,5 gadi, tostarp trīsarpus gadus ilgas arodmācības, ko veido 

sešus mēnešus ilgas teorētiskās mācības arodmācību iestādē un trīs gadus ilgas praktiskās 

mācības darba vietā un kura beigās ir atzīts amata prasmes eksāmens, kurš dod tiesības lietot 

nosaukumu "Mester". 

− ortopēdisko apavu izgatavotājs ("orthopaediskomager"), 

Šā kursa kopējais ilgums ir 13,5 gadi, tostarp četrarpus gadus ilgas arodmācības, ko veido 

divus gadus ilgas teorētiskās mācības arodmācību iestādē un divarpus gadus ilgas praktiskās 

mācības darba vietā un kura beigās ir atzīts amata prasmes eksāmens, kurš dod tiesības lietot 

nosaukumu "Mester". 

Vācijā: 

− optiķis ("Augenoptiker"), 

− zobu tehniķis ("Zahntechniker"), 

− bandāžists ("Bandagist"), 

− dzirdes aparātu izgatavotājs ("Hörgeräte–Akustiker"), 

− ortopēdijas tehniķis ("Orthopaediemechaniker"), 

− ortopēdisko apavu izgatavotājs ("Orthopaedieschuhmacher"). 
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Luksemburgā: 

− praktizējošs optiķis ("opticien"), 

− zobu tehniķis ("mécanicien dentaire"), 

− dzirdes aparātu izgatavotājs ("audioprothésiste"), 

− ortopēdijas tehniķis/bandāžists ("mécanicien orthopédiste/bandagiste"), 

− ortopēdisko apavu izgatavotājs ("orthopédiste–cordonnier"), 

Šo kursu kopējais ilgums ir 14 gadi, tostarp vismaz pieci gadi mācību, pēc kurām ir 

strukturēta prakse, kas daļēji notiek darba vietā, bet daļēji arodmācību iestādē un kuru beigās 

ir eksāmens, kurš ir jānokārto, lai varētu vai nu neatkarīgi, vai kā darbinieks ar līdzvērtīgu 

atbildības līmeni praktizēt jebkuru darbību, kam vajadzīgs salīdzināms profesionālās prasmes 

līmenis. 
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Austrijā: 

− bandāžists ("Bandagist"), 

− korsešu izgatavotājs ("Miederwarenerzeuger"), 

− optiķis ("Optiker"), 

− ortopēdisko apavu izgatavotājs ("Orthopaedieschuhmacher"), 

− ortopēdijas tehniķis ("Orthopaedietechniker"), 

− zobu tehniķis ("Zahntechniker"),        

− dārznieks ("Gaertner"), 

ko apliecina izglītība un apmācība ar kopējo ilgumu vismaz četrpadsmit gadu, ieskaitot 

vismaz piecu gadu apmācību strukturētas apmācības sistēmā, kas iedalās mācekļa gados 

vismaz trīs gadu ilgumā un ko veido apmācība, ko daļēji saņem darba vietā un daļēji sniedz 

arodmācību iestādē, un vismaz divu gadu ilgs profesionālās prakses un apmācību periods, kas 

beidzas ar meistarības eksāmenu un piešķir tiesības strādāt profesijā un lietot nosaukumu 

"Meister". 
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Aroda meistaru apmācība lauksaimniecības un mežniecības jomā, proti: 

− lauksaimniecības meistars ("Meister in der Landwirtschaft"), 

− lauku mājsaimniecības meistars ("Meister in der laendlichen Hauswirtschaft"), 

− dārzkopības meistars ("Meister im Gartenbau"), 

− dārzeņkopības meistars ("Meister im Feldgemüsebau"), 

− augļkopības un augļu pārstrādes meistars ("Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung"), 

− vīnkopības un vīnu ražošanas meistars ("Meister im Weinbau und in der 

Kellerwirtschaft"), 

− piensaimniecības meistars ("Meister in der Molkerei– und Kaesereiwirtschaft"), 

− zirgkopības meistars ("Meister in der Pferdewirtschaft"), 

− zivsaimniecības meistars ("Meister in der Fischereiwirtschaft"), 

− putnkopības meistars ("Meister in der Geflügelwirtschaft"), 

− biškopības meistars ("Meister in der Bienenwirtschaft"), 

− mežkopības meistars ("Meister in der Forstwirtschaft"), 

− mežu stādīšanas un mežu pārvaldības meistars ("Meister in der Forstgarten– und 

Forstpflegewirtschaft"), 

− lauksaimniecības noliktavu meistars ("Meister in der landwirtschaftlichen 

Lagerhaltung"), 
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ko apliecina izglītība un apmācības, kuru kopīgais ilgums ir vismaz piecpadsmit gadu, 

ieskaitot vismaz sešu gadu apmācību strukturētas apmācības ietvaros, kas sadalās mācekļa 

gados ar vismaz trīs gadu ilgumu, ko veido apmācība, kas daļēji saņemta darbā un daļēji 

sniegta arodapmācības iestādē, un trīs gadu profesionālās prakses periods, kas beidzas ar 

meistarības eksāmenu attiecībā uz profesiju un piešķir tiesības apmācīt mācekļus un lietot 

nosaukumu "Meister". 

Polijā: 

− praktiskās arodapmācības skolotājs ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"), 

ko apliecina izglītība, kuras ilgums ir vai nu: 

i) 8 gadi pamatizglītības apguvē un 5 gadi profesionālās vidējās izglītības vai ekvivalentas 

vidējās izglītības apguvē attiecīgajā nozarē, kam seko kurss pedagoģijā, kura ilgums ir 

vismaz 150 stundas, kurss darba drošībā un darba higiēnā un 2 gadi profesionālās 

pieredzes profesijā, ko persona gatavojas mācīt, vai 

ii) 8 gadi pamatizglītības apguvē un 5 gadi profesionālās vidējās izglītības apguvē un 

diploms par pēcvidusskolas pedagoģiski tehniskas skolas pabeigšanu, vai 

iii) 8 gadi pamatizglītības apguvē un 2 – 3 gadi pamata aroda vidējās izglītības apguvē un 

vismaz trīs gadi profesionālās pieredzes, ko apstiprina meistara kategorija konkrētajā 

profesijā, kam seko kurss pedagoģijā, kura kopējais ilgums ir vismaz 150 stundas. 
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Slovākijā: 

− arodizglītības meistars ("majster odbornej výchovy"), 

ko apliecina izglītības apguve, kuras kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, ko veido 8 gadi 

pamatizglītības, 4 gadi arodizglītības (pabeigta aroda vidējā izglītība un/vai mācekļa gadi 

attiecīgajā (līdzīgā) arodapmācībā vai mācekļa kursā), vismaz 3 gadu profesionālā pieredze 

personas pabeigtās izglītības vai mācekļa gadu jomā un papildu studijas pedagoģijā 

pedagoģijas fakultātē vai tehniskajās universitātēs, vai pabeigta vidējā izglītība un mācekļa 

gadi attiecīgajā (līdzīgā) arodapmācībā vai mācekļa kursā, vismaz 3 gadu profesionālā 

pieredze personas pabeigtās izglītības vai mācekļa gadu jomā un papildu studijas pedagoģijā 

pedagoģijas fakultātē, vai arī līdz 2005. gada 1. septembrim specializēta izglītība speciālās 

pedagoģijas jomā, kas sniegta metodoloģijas centros arodizglītības meistariem speciālās 

skolās bez papildu studijām pedagoģijā. 
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3. Jūrniecības nozare 

(a) jūras transports 

Apmācības šādās jomās: 

Čehijas Republikā: 

− junga ("Palubní asistent"), 

− dežūrstūrmanis ("Námořní poručík"), 

− kapteiņa palīgs ("První palubní důstojník"), 

− kapteinis ("Kapitán"), 

− mehāniķa palīgs ("Strojní asistent"), 

− dežūrmehāniķis ("Strojní důstojník"), 

− otrais mehāniķa palīgs ("Druhý strojní důstojník"), 

− galvenais mehāniķis ("První strojní důstojník"), 

− elektriķis ("Elektrotechnik"), 

− galvenais elektriķis ("Elektrodůstojník"). 
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Dānijā: 

− kuģa kapteinis ("skibsfoerer"), 

− kapteiņa pirmais palīgs ("overstyrmand"), 

− vecākais stūrmanis, stūrmanis ("enestyrmand, vagthavende styrmand"), 

− stūrmanis ("vagthavende styrmand"), 

− mehāniķis ("maskinchef"), 

− mehāniķa pirmais palīgs ("l. maskinmester"), 

− mehāniķa pirmais palīgs/dežūrmehāniķis ("l. maskinmester/vagthavende 

maskinmester"). 

Vācijā: 

− lielu piekrastes kuģu kapteinis ("Kapitaen AM"), 

− piekrastes kuģu kapteinis ("Kapitaen AK"), 

− lielu piekrastes kuģu stūrmanis ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"), 

− piekrastes kuģu stūrmanis ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"), 

− C klases galvenais mehāniķis ("Schiffsbetriebstechniker CT – Leiter von 

Maschinenanlagen"), 

− C klases kuģa mašīnists ("Schiffsmaschinist CMa – Leiter von Maschinenanlagen"), 

− C klases kuģa mehāniķis ("Schiffsbetriebstechniker CTW"), 

− C klases kuģa mehāniķis – atbildīgais vecākais mehāniķis ("Schiffsmaschinist CMaW – 

Technischer Alleinoffizier"). 



 
13781/2/04 REV 2  IL/eca 18 
II PIELIKUMS DG C I   LV 

Itālijā: 

− stūrmanis ("ufficiale di coperta"), 

− mehāniķis ("ufficiale di macchina"). 

Latvijā: 

− kuģu elektromehāniķis ("Kuģu elektromehāniķis"), 

− kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists ("Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"). 

Nīderlandē: 

− pirmais palīgs (piekrastes kuģi) (ar papildu mācībām) ("stuurman kleine handelsvaart 

(met aanvulling)", 

− diplomēts piekrastes kuģa mehāniķis ("diploma motordrijver"), 

− VTS–darbinieks ("VTS–functionaris"), 
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ko apliecina apmācība: 

− Čehijas Republikā: 

(i) attiecībā uz jungu ("Palubní asistent"), 

1. Persona, ne jaunāka par 20 gadiem. 

2. (a) Jūras akadēmija vai jūras koledža – navigācijas nodaļa, abiem kursiem 

jābūt pabeigtiem ar "maturitní zkouška" eksāmenu, un apstiprināts 

dienests jūrā, ne īsāks par sešiem mēnešiem, studiju laikā, vai 

(b) Apstiprināts dienests jūrā, ne mazāks par diviem gadiem, kā ierindas 

jūrniekam, kas veido daļu no navigācijas uzraudzības palīglīmenī uz 

kuģiem, un apstiprināta kursa pabeigšana, kas atbilst kompetences 

standartam, kāds norādīts JSDS starptautiskās konvencijas 

(Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, 

kā arī sardzes pildīšanu) kodeksa A–II/1 sadaļā, ko nodrošina JSDS 

konvencijas puses jūras akadēmija vai koledža, un eksāmena 

nokārtošana, ko pieņem JTM (Čehijas Republikas Jūras transporta 

komiteja) atzīta eksaminācijas padome. 

(ii) attiecībā uz dežūrstūrmani ("námořní poručík"), 



 
13781/2/04 REV 2  IL/eca 20 
II PIELIKUMS DG C I   LV 

 

1. Apstiprināts dienests jūrā kā jungam uz 500 kopējās tonnāžas kuģiem vai 

lielākiem, ne mazāk kā 6 mēnešus jūras koledžas vai akadēmijas absolventa 

gadījumā vai vienu gadu – apstiprināta kursa beidzēja gadījumā, ieskaitot ne 

mazāk kā sešus mēnešus ierindas jūrnieka dienestā, kas veido daļu no 

navigācijas uzraudzības. 

2. Pienācīgi aizpildīta un apstiprināta klāja kadetu klāja apmācības sekmju 

vērtējuma grāmatiņa. 

(iii) attiecībā uz kapteiņa palīgu ("první palubní důstojník"), 

Dežūrstūrmaņa kompetences sertifikāts darbam uz kuģiem ar 500 kopējo tonnāžu 

vai lielākiem un ne mazākā divpadsmit mēnešu apstiprināta dienesta jūrā šajā 

amatā. 

(iv) attiecībā uz kapteini ("kapitán"), 

= Sertifikāts par kapteiņa dienestu uz kuģiem, kuru kopējā tonnāža ir starp 

500 un 3 000. 

= Kapteiņa palīga kompetences sertifikāts par darbu uz kuģiem ar 3 000 

kopējo tonnāžu vai lielākiem un ne mazāk kā 6 mēneši apstiprināta dienesta 

jūrā kapteiņa palīga pakāpē uz kuģiem ar 500 kopējo tonnāžu vai lielākiem, 

un ne mazāk kā 6 mēneši apstiprināta dienesta jūrā kapteiņa palīga pakāpē 

uz kuģiem ar 3 000 kopējo tonnāžu vai lielākiem. 
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(v) attiecībā uz mehāniķa palīgu ("strojní asistent"), 

1. Persona, ne jaunāka par 20 gadiem. 

2. Jūras akadēmija vai jūras koledža – jūras mehāniķu nodaļa, un apstiprināts 

dienests jūrā ne mazāk kā sešus mēnešus uz kuģiem studiju laikā. 

(vi) attiecībā uz dežūrmehāniķi ("strojní důstojník"), 

Apstiprināts dienests jūrā mehāniķa palīga pakāpē ne mazāk par 6 mēnešiem kā 

jūras akadēmijas vai koledžas absolventam. 

(vii) attiecībā uz otro mehāniķa palīgu ("druhý strojní důstojník"), 

Apstiprināts dienests jūrā ne mazāk kā 12 mēnešus 3. mehāniķa palīga pakāpē uz 

kuģiem, kas tiek darbināti ar 750 kW un lielāku dzinēju jaudas galveno 

dzinējspēku iekārtu. 

(viii) attiecībā uz galveno mehāniķi ("první strojní důstojník"), 

Atbilstošs sertifikāts par otrā mehāniķa palīga dienestu uz kuģiem, kas tiek 

darbināti ar 3000 kW un lielāku dzinēju jaudas galveno dzinējspēku iekārtu, un ne 

mazāk par 6 mēnešiem apstiprināta dienesta jūrā šajā pakāpē. 
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(ix) attiecībā uz elektriķi ("elektrotechnik"), 

1. Persona, ne jaunāka par 18 gadiem. 

2. Jūras vai cita akadēmija, elektroinženierijas fakultāte vai elektrotehnikas 

skola vai koledža, visiem kursiem jābūt pabeigtiem ar "maturitní zkouška" 

eksāmenu, un ne mazāk kā 12 mēnešu apstiprinātas prakses elektrotehnikas 

nozarē. 

(x) attiecībā uz galveno elektriķi ("elektrodůstojník"), 

1. Jūras akadēmija vai koledža, jūras elektrotehnikas fakultāte, vai cita 

akadēmija vai vidusskola elektrotehnikas nozarē, visiem kursiem jābūt 

pabeigtiem ar "maturitní zkouška" vai valsts eksāmenu. 

2. Apstiprināts dienests jūrā elektriķa amatā uz laika periodu, kas nav mazāks 

par 12 mēnešiem, akadēmijas vai koledžas absolventa gadījumā, vai uz laika 

periodu, kas nav mazāks par 24 mēnešiem, vidusskolas absolventa 

gadījumā. 

− Dānijā – deviņu gadu pamatskola, kam seko pamatapmācības kurss un/vai dienests jūrā 

uz laika periodu starp 17 un 36 mēnešiem, ko papildina: 

(i) attiecībā uz jungu – viens gads specializētas arodapmācības,  

(ii) attiecībā uz pārējiem – trīs gadi specializētas arodapmācības. 
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− Vācijā kopējais mācību ilgums starp 14 un 18 gadiem, ieskaitot trīs gadu arodapmācības 

kursu un viena gada dienestu jūrā, kam seko viena vai divu gadu specializētas 

arodapmācības, ko nepieciešamības gadījumā papildina divu gadu darba pieredze 

navigācijā. 

− Latvijā: 

(i) attiecībā uz kuģu elektromehāniķi ("kuģu elektromehāniķis"), 

1. Persona, ne jaunāka par 18 gadiem. 

2. Apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi un 6 mēneši, ko veido 

vismaz 9 gadi pamatizglītības un vismaz 3 gadi arodizglītības. Papildus tiek 

prasīts dienests jūrā, ne mazāks par 6 mēnešiem, kā kuģa elektriķim vai 

elektrotehniķa palīgam uz kuģiem ar dzinēju jaudu, kas lielāka par 750 kW. 

Arodapmācība tiek pabeigta ar speciālu eksāmenu, ko pieņem kompetenta iestāde 

saskaņā ar Satiksmes  ministrijas apstiprinātu apmācību programmu. 

(ii) attiecībā uz kuģa saldēšanas iekārtu mašīnistu ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"), 
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1. Persona, ne jaunāka par 18 gadiem. 

2. Apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 13 gadu, ko veido vismaz 9 

gadi pamatizglītības un vismaz 3 gadi arodizglītības. Papildus tiek prasīts dienests 

jūrā, ne mazāks par 12 mēnešiem, kā saldēšanas iekārtu mašīnista palīgam. 

Arodapmācība tiek pabeigta ar speciālu eksāmenu, ko pieņem kompetentā iestāde 

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprinātu apmācību programmu. 

− Itālijā mācību kopējais ilgums ir 13 gadu, no kuriem vismaz pieci gadi ir profesionālā 

apmācība, kuras beigās ir eksāmens un kuras vajadzības gadījumā papildina prakse. 

− Nīderlandē: 

(i) attiecībā uz pirmo palīgu (piekrastes kuģi) (ar papildu apmācību) ("stuurman 

kleine handelsvaart (met aanvulling)") un piekrastes kuģa mehāniķi (ar diplomu) 

("diploma motordrijver") mācību kursa kopējais ilgums ir 14 gadi, no kuriem 

vismaz divi gadi ir specializētā arodmācību iestādē, kurus papildina divpadsmit 

mēnešus ilga prakse, 

(ii) attiecībā uz VTS darbinieku ("VTS–functionaris") mācību kopējais ilgums ir 

vismaz 15 gadu, ko veido vismaz trīs gadi augstākās arodizglītības ("AAI") vai 

vidējā līmeņa arodizglītības ("VAI"), kam seko valsts un reģionālie specializācijas 

kursi, ko katru veido vismaz 12 nedēļu teorētiskā apmācība, kas beidzas ar 

eksāmenu, 

un kuri ir atzīti saskaņā ar JSDS starptautisko konvenciju (Starptautiskā konvencija par 

jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu, 1978. gads). 
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(b) Jūras zveja: 

Apmācības šādās jomās: 

Vācijā: 

− dziļjūras zvejas kapteinis ("Kapitaen BG/Fischerei"), 

− piekrastes zvejas kapteinis ("Kapitaen BLK/Fischerei"), 

− dziļjūras kuģu stūrmanis ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"), 

− piekrastes kuģu stūrmanis ("Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei"). 

Nīderlandē: 

− pirmais palīgs/mehāniķis V ("stuurman werktuigkundige V"), 

− mehāniķis IV (zvejas kuģi) ("werktuigkundige IV visvaart"), 

− pirmais palīgs IV (zvejas kuģi) ("stuurman IV visvaart"), 

− pirmais palīgs/mehāniķis VI ("stuurman werktuigkundige VI"), 

ko apliecina apmācības: 

− Vācijā – ar kopējo ilgumu no 14 līdz 18 gadiem, tostarp trīs gadus ilgs arodmācību 

pamatkurss un vienu gadu ilgs dienests jūrā, kam seko vienu vai divus gadus ilgas 

specializētas arodmācības, ko vajadzības gadījumā papildina divu gadu darba pieredze 

navigācijā. 



 
13781/2/04 REV 2  IL/eca 26 
II PIELIKUMS DG C I   LV 

− Nīderlandē – dažāda ilguma kurss, kura ilgums ir no 13 līdz 15 gadiem, no kuriem 

vismaz divi gadi ir specializētā arodmācību iestādē, un kuru vajadzības gadījumā 

papildina 12 mēnešus ilga darba pieredze, 

un kurš ir atzīts saskaņā ar Torremolinas Konvenciju (1977. gada Starptautiskā Konvencija 

par zvejas kuģu drošību). 

 

4. Tehnikas nozare 

Apmācības šādās jomās: 

Čehijas Republikā: 

− licencēts tehniķis, licencēts celtnieks ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"), 

ko apliecina arodapmācība, kuras ilgums ir vismaz 9 gadi, ko veido 4 gadi tehniskās vidējās 

izglītības, kas tiek pabeigta ar "maturitní zkouška" eksāmenu (tehniskā vidusskola) un 5 gadi 

profesionālās pieredzes, ko noslēdz profesionālās kvalifikācijas pārbaude attiecībā uz iespēju 

veikt izvēlēto profesionālo darbību celtniecībā (saskaņā ar Likumu Nr. 50/1976 Sb. 

(Celtniecības likums) un Likumu Nr. 360/1992 Sb.). 

− kravas mašīnas šoferis ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 12 gadu un ko veido vismaz 8 gadi 

pamatizglītības un vismaz 4 gadi vidējās arodizglītības, kas pabeigta ar "maturitní zkouška" 

eksāmenu un noslēdzas ar valsts eksāmenu par mašīnu dzinēju jaudu. 
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− kravas mašīnu tehniķis ("drážní revizní technik"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 12 gadu un ko veido vismaz 8 gadi 

pamatizglītības un vismaz 4 gadi vidējās arodizglītības sekundārajā mašīnu tehnikā vai 

elektronikas skolā, kas pabeigta ar "maturitní zkouška" eksāmenu. 

− braukšanas instruktors ("učitel autoškoly"), 

persona, ne jaunāka par 24 gadiem; profesiju apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir 

vismaz 12 gadu un ko veido vismaz 8 gadi pamatizglītības un vismaz 4 gadi vidējās 

arodizglītības ar specializāciju satiksmē vai mašīnu tehnikā, kas pabeigta ar "maturitní 

zkouška" eksāmenu. 

− valsts tehniķis darbam transporta līdzekļu tehniskajā apskatē ("kontrolní technik STK"), 

persona, ne jaunāka par 21 gadu; profesiju apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 

12 gadu un ko veido vismaz 8 gadi pamatizglītības un vismaz 4 gadi vidējās arodizglītības, 

kas pabeigta ar "maturitní zkouška" eksāmenu, kam seko vismaz 2 gadi tehniskās prakses; 

attiecīgajai personai jābūt automašīnas vadītāja apliecībai un šī persona nedrīkst būt krimināli 

sodīta, kā arī šai personai jāpabeidz īpaša valsts tehniķu apmācība, kuras ilgums ir vismaz 

120 stundas, un sekmīgi jānokārto eksāmens. 

− automašīnu izplūdes gāzu kontroles mehāniķis ("Mechanik měření emisí"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 12 gadu un ko veido vismaz 8 gadi 

pamatizglītības un vismaz 4 gadi vidējās arodizglītības, kas pabeigta ar "maturitní zkouška" 

eksāmenu; turklāt pretendentam jāpabeidz vismaz 3 gadi tehniskās prakses un īpaša apmācība 

" automašīnu izplūdes gāzu kontroles mehāniķiem", kuras ilgums ir 8 stundas, un sekmīgi 

jānokārto eksāmens. 
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− I klases laivu kapteinis ("Kapitán I. třídy"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 15 gadu un ko veido vismaz 8 gadi 

pamatizglītības un vismaz 3 gadi vidējās arodizglītības, kas pabeigta ar "maturitní zkouška" 

eksāmenu, kā arī ar eksāmenu, ko apstiprina zināšanu sertifikāts. Pēc šīs arodizglītības jāseko 

4 gadu aroda praksei, kas tiek noslēgta ar eksāmenu. 

− pieminekļu restaurators, kura darbs saistīts ar mākslas amatniecību ("restaurátor 

památek, které jsou díly uměleckých řemesel"), 

ko apliecina izglītība ar kopējo ilgumu 12 gadi, ja apgūta pilna vidējā tehniskā izglītība, vai 

10 – 12 studiju gadi attiecīgā kursā, plus 5 gadi profesionālās pieredzes pilnas vidējās 

tehniskās izglītības gadījumā, kas noslēdzas ar "maturitní zkouška" eksāmenu, vai 8 gadi 

profesionālās pieredzes vidējās tehniskās izglītības gadījumā, kas noslēdzas ar galīgo mācekļa 

eksāmnu. 

− tādu mākslas darbu restaurators, kas nav pieminekļi un tiek glabāti muzeju un galeriju 

kolekcijās, kā arī citu objektu ar kultūras vērtību restaurators ("restaurátor děl výtvarných 

umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních 

předmětů kulturní hodnoty"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir 12 gadu, plus 5 gadi profesionālās pieredzes 

pilnas vidējās tehniskās izglītības gadījumā restaurācijas kursā, kas pabeigts ar "maturitní 

zkouška" eksāmenu. 
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− atkritumu apsaimniekotājs ("odpadový hospodář"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 12 gadu un ko veido vismaz 8 gadi 

pamatizglītības un vismaz 4 gadi vidējās arodizglītības, kas pabeigta ar "maturitní zkouška" 

eksāmenu, un, minimums, 5 gadu pieredze atkritumu apsaimniekošanas nozarē pēdējo 10 

gadu laikā. 

− spridzināšanas tehniskais vadītājs ("technický vedoucí odstřelů"), 

ko apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir vismaz 12 gadu un ko veido vismaz 8 gadi 

pamatizglītības un vismaz 4 gadi vidējās arodizglītības, kas pabeigta ar "maturitní zkouška" 

eksāmenu, 

kam seko: 

2 gadi kā spridzinātājam pazemē (attiecībā uz darbību pazemē) vai 1 gads uz zemes (attiecībā 

uz virszemes darbību), ieskaitot 6 mēnešus kā spridzinātāja palīgam; 

100 stundu teorētiskās un praktiskās apmācības kurss, kam seko eksāmens, ko pieņem 

attiecīga rajona kalnrūpniecības institūcija; 

6 mēnešu vai ilgāka profesionālā pieredze lielāku spridzināšanas darbu plānošanā un 

veikšanā; 

32 stundu teorētiskās un praktiskās apmācības kurss, kam seko eksāmens, ko pieņem Čehijas 

Republikas kalnrūpniecības institūcija. 



 
13781/2/04 REV 2  IL/eca 30 
II PIELIKUMS DG C I   LV 

Itālijā: 

− būvinspektors ("geometra"), 

− mērnieks ("perito agrario"), 

ko apliecina tehniskās vidusskolas kurss ar kopējo ilgumu vismaz 13 gadi, tostarp astoņus 

gadus ilga obligātā izglītība, kam seko piecus gadus ilga vidējā izglītība, ietverot trīs gadus 

ilgas arodmācības, un kuras beidzas ar tehnisko zinātņu bakalaura eksāmenu, un kuras 

papildina: 

(i) būvinspektoriem: vai nu vismaz divus gadus ilga prakse profesionālā birojā, vai arī 

piecus gadus ilga darba pieredze; 

(ii) mērniekiem: vismaz divus gadus ilga prakse,  

kuras beigās ir valsts eksāmens. 

Latvijā: 

− vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs"), 

persona, ne jaunāka par 18 gadiem; profesiju apliecina izglītība, kuras kopējais ilgums ir 

vismaz 12 gadi, ko veido vismaz 8 gadi pamatizglītības un vismaz 4 gadi arodizglītības; 

arodizglītība pabeigta ar darba devēja īpašu eksāmenu; kompetences sertifikātu uz 5 gadiem 

izsniedz kompetenta iestāde. 
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Nīderlandē: 

− tiesu izpildītājs ("gerechtsdeurwaarder"), 

− zobu protēzists ("tandprotheticus"), 

ko apliecina mācību kurss un arodapmācība: 

(i) tiesu izpildītāja ("gerechtsdeurwaarder") gadījumā kopumā 19 gadu izglītība, ko veido 

astoņu gadu obligātās izglītības kurss, kam seko astoņu gadu vidējā izglītība, ieskaitot 

četrus gadus ilgu tehnisko izglītību, kuras beigās ir valsts eksāmens un ko papildina trīs 

gadu ilga teorētiskā un praktiskā arodapmācība; 

(ii) zobu protēzista ("tandprotheticus") gadījumā vismaz 15 gadu pilna laika apmācības un 

trīs gadu daļlaika apmācības, ko veido astoņus gadus ilga pamatizglītība, četrus gadus 

ilga vispārējā vidējā izglītība, trīs gadu ilgas arodapmācības pabeigšana, kas sevī ietver 

teorētisko un praktisko apmācību kā zobu tehniķim un ko papildina trīs gadu ilga 

daļlaika apmācība kā zobu protēzistam, kas beidzas ar eksāmenu. 
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Austrijā: 

− mežzinis ("Foerster"), 

− tehniskās konsultācijas ("Technisches Buero"), 

− darba īrēšana ("UEberlassung von Arbeitskraeften – Arbeitsleihe"), 

− darbā iekārtošanas aģents ("Arbeitsvermittlung"), 

− investīciju konsultants ("Vermoegensberater"), 

− privātdetektīvs ("Berufsdetektiv"), 

− apsargs ("Bewachungsgewerbe"), 

− nekustamā īpašuma aģents ("Immobilienmakler"), 

− nekustamā īpašuma pārvaldnieks ("Immobilienverwalter"), 

− celtniecības projektu organizators ("Bautraeger, Bauorganisator, Baubetreuer"), 

− parādu piedziņas iestāde ("Inkassobüro/Inkassoinstitut"), 

ko apliecina izglītība un apmācības, kuru kopējais ilgums ir vismaz 15 gadu, ko veido astoņus 

gadus ilga obligātā izglītība, kam seko, minimums, piecus gadus ilga vidējā tehniskā vai 

komerciālā izglītība, kas tiek pabeigta ar tehniskās vai komerciālās gatavības līmeņa 

kvalifikācijas eksāmenu, ko papildina vismaz divus gadus ilga izglītība un apmācība darba 

vietā, kas beidzas ar eksāmenu profesijā. 
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− apdrošināšanas konsultants ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"), 

ko apliecina izglītība un apmācības, kuru kopējais ilgums ir vismaz 15 gadu, ieskaitot sešus 

gadus ilgu apmācību strukturētas apmācības ietvaros, kas iedalās trīs mācekļa gados un trīs 

gadu profesionālās prakses un apmācības periodā, kuras beigās jānokārto eksāmens. 

− celtniecības meistars/projektēšana un tehniskās kalkulācijas ("Planender Baumeister"), 

− koka darbu meistars/ projektēšana un tehniskās kalkulācijas ("Planender 

Zimmermeister"), 

ko apliecina izglītība un apmācības, kuru kopējais ilgums ir vismaz 18 gadi, ieskaitot vismaz 

deviņus gadus ilgu arodapmācību, kas iedalās četru gadu ilgā vidējā tehniskajā izglītībā un 

piecu gadu ilgā profesionālajā praksē un apmācībā, beidzoties ar eksāmenu profesijā, kas 

piešķir tiesības strādāt profesijā un apmācīt mācekļus tik lielā mērā, cik šī apmācība attiecas 

uz tiesībām projektēt ēkas, veikt tehniskos aprēķinus un uzraudzīt celtniecības darbu 

("Marijas Terēzijas privilēģija"). 

− komercgrāmatvedis ("Gewerblicher Buchhalter") saskaņā ar 1994. gada 

Gewerbeordnung (1994. gada likums par tirdzniecību, arodiem un rūpniecību); 

− pašnodarbināts grāmatvedis ("Selbständiger Buchhalter") saskaņā ar 1999. gada 

Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (1999. gada likums par valsts 

grāmatvedības profesijām). 
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Polijā: 

− diagnostiķis, kas veic transporta līdzekļu tehniskās apskates transporta līdzekļu 

pārbaudes stacijās pamata līmenī ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne w 

stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"), 

ko apliecina 8 gadus ilga pamatizglītība un 5 gadus ilga vidējā tehniskā izglītība transporta 

līdzekļu jomā, un 3 gadu ilga prakse transporta līdzekļu servisā vai darbnīcā, kas aptver 51 

stundu ilgu pamatapmācību transporta līdzekļu tehniskajā apskatē un kvalifikācijas eksāmena 

nokārtošanu, 

− diagnostiķis, kas veic transporta līdzekļu tehniskās apskates rajona transporta līdzekļu 

pārbaudes stacijās ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w 

okręgowej stacji kontroli pojazdów"), 

ko apliecina 8 gadus ilga pamatizglītība un 5 gadus ilga vidējā tehniskā izglītība transporta 

līdzekļu jomā, un 4 gadu ilga prakse transporta līdzekļu servisā vai darbnīcā, kas aptver 51 

stundu ilgu pamatapmācību transporta līdzekļu tehniskajā apskatē un kvalifikācijas eksāmena 

nokārtošanu. 

− diagnostiķis, kas veic transporta līdzekļu tehniskās apskates transporta līdzekļu 

pārbaudes stacijā ("diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji 

kontroli pojazdów "), 
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ko apliecina: 

(i) 8 gadus ilga pamatizglītība un 5 gadus ilga vidējā tehniskā izglītība transporta līdzekļu 

jomā, un 4 gadus ilga apstiprināta prakse transporta līdzekļu servisā vai darbnīcā, vai 

(ii) 8 gadus ilga pamatizglītība un 5 gadus ilga vidējā tehniskā izglītība kādā citā nozarē, 

nevis transporta līdzekļu specializācijā, un 8 gadus ilga apstiprināta prakse transporta 

līdzekļu servisā vai garāžā, kopumā aptverot 113 stundu ilgu pabeigtu apmācību, 

ieskaitot pamata un speciālo apmācību, ar eksāmeniem katrā mācību pakāpē. 

Konkrēto kursu stundu ilgums un vispārējā darbības sfēra diagnostiķu pilnīgas apmācības 

ietvaros ir atsevišķi noteikta Infrastruktūras ministrijas 2002. gada 28. novembra regulā par 

detalizētām prasībām attiecībā uz diagnostiķiem (OV 2002, Nr. 208, 1769. punkts). 

− vilcienu dispečers ("dyżurny ruchu"), 

ko apliecina 8 gadus ilga pamatizglītība un 4 gadus ilga vidējā arodizglītība dzelzceļa 

transporta specialitātē, kā arī 45 dienu ilgs kurss, kas sagatavo vilcienu dispečera darbam, un 

kvalifikācijas eksāmena nokārtošana, vai arī ko apliecina 8 gadu ilga pamatizglītība un 5 gadu 

ilga vidējā arodizglītība dzelzceļa transporta specialitātē, kā arī 63 dienu ilgs kurss, kas 

sagatavo vilcienu dispečera darbam, un kvalifikācijas eksāmena nokārtošana. 
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5. Apvienotās Karalistes kursi, kas akreditēti kā National Vocational Qualifications vai Scottish 

Vocational Qualifications: 

Apmācība šādās specialitātēs: 

− apstiprināta veterinārmāsa (listed veterinary nurse), 

− kalnrūpniecības elektroinženieris (mine electrical engineer), 

− kalnrūpniecības inženieris–mehāniķis (mine mechanical engineer), 

− zobārsts (dental therapist), 

− zobu higiēnists (dental hygienist), 

− praktizējošs optiķis (dispensing optician), 

− šahtas pārzinis (mine deputy), 

− maksātnespējas procesa administrators (insolvency practitioner), 

− licencēts nekustamā īpašuma mākleris (licensed conveyancer), 

− kapteiņa pirmais palīgs – kravas/pasažieru kuģi – neierobežoti (first mate – 

freight/passenger ships – unrestricted), 

− kapteiņa otrais palīgs – kravas/pasažieru kuģi – neierobežoti (second mate – 

freight/passenger ships – unrestricted), 

− kapteiņa trešais palīgs – kravas/pasažieru kuģi – neierobežoti (third mate – freight 

passenger ships unrestricted), 
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− stūrmanis – kravas/pasažieru kuģi – neierobežoti (deck officer – freight/passenger ships 

– unrestricted), 

− vecākais mehāniķis – kravas/pasažieru kuģi – neierobežota tirdzniecības zona (engineer 

officer – freight/passenger ships – unlimited trading area), 

− sertificēta tehniski kompetenta persona atkritumu apsaimniekošanā (certified technically 

competent person in waste management), 

kuru iznākumā tiek iegūta kvalifikācija, kas akreditēta kā National Vocational Qualifications 

(NVQ) vai kuru National Council for Vocational Qualifications apstiprinājusi vai atzinusi par 

līdzvērtīgu, vai arī – Skotijā – kas akreditētas kā Scottish Vocational Qualifications atbilstīgi 

National Framework of Vocational Qualifications 3. un 4. līmenim. 

Minētos līmeņus definē šādi: 

− 3. līmenis: kompetence dažādu darbību plašā diapazonā, veicot tās dažādos aspektos, no 

kurām lielākā daļa ir kompleksas un radošas. Tajos ir nozīmīga atbildība un autonomija, 

turklāt bieži ir prasība kontrolēt vai vadīt citus darbiniekus. 

− 4. līmenis: kompetence kompleksas, tehniskas vai profesionālas darbības plašā 

diapazonā, veicot to dažādos aspektos, un kura saistīta ar nozīmīgu personiskās 

atbildības līmeni un autonomiju. Bieži darbs saistīts ar atbildību par citu personu darbu 

un līdzekļu sadali. 

 

________________________ 
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III PIELIKUMS 

 

13. panta 2. punkta trešajā rindkopā minētais reglamentēto apmācību saraksts 

 

Apvienotajā Karalistē: 

 

Reglamentētie kursi, kuru beigās tiek iegūta kvalifikācija, ko Profesionālās kvalifikācijas Nacionālā 

padome akreditējusi kā National Vocational Qualifications (NVQ) vai arī – Skotijā – kas akreditētas 

kā Scottish Vocational Qualifications atbilstīgi National Framework of Vocational Qualifications 

3. un 4. līmenim. 

 

Minētos līmeņus definē šādi: 

 

− 3. līmenis: kompetence darbībai plašā diapazonā, veicot tās dažādos aspektos, un lielākā daļa 

no kurām ir kompleksas un radošas. Tajos ir nozīmīga atbildība un autonomija, turklāt bieži ir 

prasība kontrolēt vai vadīt citus darbiniekus. 

 

− 4. līmenis: kompetence kompleksas, tehniskas vai profesionālas darbības plašā diapazonā, 

veicot to dažādos aspektos, un kura saistīta ar nozīmīgu personiskās atbildības līmeni un 

autonomiju. Bieži darbs saistīts ar atbildību par citu personu darbu un līdzekļu sadali. 
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Vācijā: 

Šādi reglamentētie kursi: 

− Reglamentēti kursi, kas sagatavo tehniskā asistenta ("technische(r) Assistent(in)"), 

tirdzniecības asistenta ("kaufmännische(r) Assistent(in)"), sociālo profesiju ("soziale Berufe") 

un valsts sertificēta elpošanas un runas mākslas instruktora ("staatlich geprüfte(r) Atem–, 

Sprech– und Stimmlehrer(in)") profesijas veikšanai, ar kopējo ilgumu vismaz 13 gadu, kas 

prasa sekmīgu vidējās izglītības kursa pabeigšanu ("mittlerer Bildungsabschluss") un kas sevī 

ietver: 

(i) vismaz trīs gadus1 ilgu arodapmācību specializētā skolā ("Fachschule"), kas beidzas ar 

eksāmenu un ko nepieciešamības gadījumā papildina vienu gadu vai divus gadus ilgs 

specializācijas kurss, kas arī beidzas ar eksāmenu,  

(ii) vai vismaz divarpus gadi specializētajā skolā ("Fachschule"), kas beidzas ar eksāmenu 

un ko papildina darba pieredze, kuras ilgums nav mazāks par sešiem mēnešiem, vai 

mācekļa periods, kura ilgums nav mazāks par sešiem mēnešiem, apstiprinātā iestādē, 

(iii) vai vismaz divi gadi specializētajā skolā ("Fachschule"), kas beidzas ar eksāmenu un ko 

papildina darba pieredze, kuras ilgums nav mazāks par vienu gadu, vai mācekļa periods, 

kura ilgums nav mazāks par vienu gadu, apstiprinātā iestādē. 

                                                 
1  Minimālo ilgumu iespējams samazināt no trīs gadiem uz diviem gadiem, ja attiecīgajai 

personai ir kvalifikācija, kāda nepieciešama, lai stātos universitātē ("Abitur"), t. i., trīspadsmit 
gadus ilga iepriekšēja izglītība un apmācība kvalifikācijā, kas vajadzīga, lai stātos 
"Fachhochschule" ("Fachhochschulreife"), t. i., 12 gadus ilga iepriekšēja izglītība un 
apmācība. 
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− Reglamentētie kursi valsts sertificēta ("staatlich geprüfte(r)") tehniķa ("Techniker(in)"), 

uzņēmējdarbības ekonomista ("Betriebswirt(in)"), dizainera ("Gestalter(in)") un ģimenes 

konsultanta ("Familienpfleger(in)") profesijā, ar kopējo ilgumu, kas nav mazāks par 16 

gadiem, kuru priekšnoteikums ir sekmīga obligātās izglītības vai ekvivalentas izglītības un 

apmācības pabeigšana (kuras ilgums nav mazāks par deviņiem gadiem) un sekmīga 

arodskolas ("Berufsschule") kursa pabeigšana, kura ilgums nav mazāks par trijiem gadiem, un 

kas sevī ietver – pēc vismaz divu gadu ilgas darba prakses pabeigšanas – pilna laika izglītību 

un apmācību, kuru ilgums nav mazāks par diviem gadiem, vai atbilstīga ilguma daļlaika 

izglītību un apmācību. 

− Reglamentēti kursi un reglamentēta apmācība stažējoties ar kopējo ilgumu ne mazāku par 15 

gadiem, kuru priekšnoteikums ir, vispārēji runājot, sekmīga obligātās izglītības (kuras ilgums 

nav mazāks par deviņiem gadiem) un arodapmācības (parasti – trīs gadi) pabeigšana un ko 

parasti veido vismaz divus gadus ilga darba pieredze (vairumā gadījumu – trīs gadi) un 

eksāmens stažēšanās apmācību sagatavošanās darba kontekstā, kas parasti aptver apmācību 

kursu, kas notiek vai nu vienlaicīgi ar darba pieredzes apgūšanu (vismaz 1 000 stundas) vai 

tiek apmeklēts kā pilna laika kurss (vismaz vienu gadu). 

Vācijas iestādes nosūta Komisijai un citām dalībvalstīm to apmācību kursu sarakstu, uz kuriem 

attiecas šis pielikums. 
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Nīderlandē: 

− Reglamentēti apmācību kursi, kuru kopējais ilgums nav mazāks par 15 gadiem un kuru 

priekšnoteikums ir sekmīga astoņus gadu ilgas pamatizglītības plus četru gadu ilgas vai nu 

vidējā līmeņa vispārējās vidējās izglītības ("VVVI"), vai sagatavošanas aroda izglītības 

("SAI"), vai vispārējās vidējās izglītības pabeigšana augstākā līmenī, kas prasa trīs gadu vai 

četru gadu kursa pabeigšanu koledžā vidējā līmeņa aroda izglītībai ("VAI"), kas beidzas ar 

eksāmenu. 

− Reglamentēti apmācību kursi, kuru kopējais ilgums nav mazāks par 16 gadiem un kuru 

priekšnoteikums ir sekmīga astoņus gadu ilgas pamatizglītības plus četru gadu ilgas vismaz 

sagatavošanas aroda izglītības ("SAI"), vai vispārējās vidējās izglītības pabeigšana augstākā 

līmenī, kas prasa vismaz četru gadu ilgu arodapmācību mācekļu sistēmā, ko veido vismaz 

vienu dienu ilga teorētiskā instruktāža koledžā ik nedēļu un pārējās dienās – praktiskā 

apmācība praktiskās apmācības centrā vai firmā, un kas beidzas ar sekundārā vai terciārā 

līmeņa eksāmenu. 

Nīderlandes iestādes nosūta Komisijai un citām dalībvalstīm to apmācību kursu sarakstu, uz kuriem 

attiecas šis pielikums. 
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Austrijā: 

− Kursi augstākās izglītības arodskolās ("Berufsbildende Höhere Schulen") un lauksaimniecības 

un mežsaimniecības augstskolās ("Höhere Land– und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), 

ieskaitot speciālus kursu veidus ("einschließlich der Sonderformen"), kuru struktūru un līmeni 

nosaka normatīvie akti, regulas un administratīvie noteikumi. 

Šo kursu kopējais garums nav mazāks par 13 gadiem, un tos veido piecus gadus ilga 

arodapmācība, kas beidzas ar gala eksāmenu, kura nokārtošana ir profesionālās kompetences 

apliecinājums. 

− Kursi meistarskolās ("Meisterschulen"), meistarklasēs ("Meisterklassen"), rūpniecības 

meistarskolās ("Werkmeisterschulen") vai celtniecības amatnieku skolās 

("Bauhandwerkerschulen"), kuru struktūru un līmeni nosaka normatīvie akti, regulas un 

administratīvie noteikumi. 
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Šo kursu kopējais garums nav mazāks par 13 gadiem, un tos veido deviņus gadus ilga obligātā 

izglītība, kam seko vai nu trīs gadus ilga arodapmācība specializētā skolā, vai vismaz trīs 

gadus ilga apmācība firmā un paralēli – arodapmācības skolā ("Berufsschule"), abas beidzas 

ar eksāmenu un ko papildina vismaz vienu gadu ilgs apmācības kurss meistarskolā 

("Meisterschule"), meistarklasēs ("Meisterklassen"), rūpniecības meistarskolās 

("Werkmeisterschulen") vai celtniecības amatnieku skolās ("Bauhandwerkerschulen"). 

Vairumā gadījumu kopējais ilgums ir vismaz 15 gadi, ietverot darba prakses periodus, kas vai 

nu ievada apmācību kursu šajās iestādēs vai arī ko papildina daļlaika kursi (vismaz 

960 stundas). 

Austrijas iestādes nosūta Komisijai un citām dalībvalstīm to apmācību kursu saraksts, uz kuriem 

attiecas šis pielikums. 

 

________________________ 
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IV PIELIKUMS 

 

Darbības, kas saistītas ar profesionālās pieredzes kategorijām, 

kuras minētas 17., 18. un 19. pantā 

 

I saraksts 

 

Pamatgrupas, ko aptver Direktīva 64/427/EEK, kuru groza Direktīva 69/77/EEK un Direktīvas 

68/366/EEK un 82/489/EEK 

1 

Direktīva 64/427/EEK 

(liberalizācijas Direktīva: 64/429/EEK) 

NICE nomenklatūra (kas atbilst ISIC 23. – 40. pamatgrupai) 

pamatgrupa  23 Tekstilizstrādājumu ražošana 

 232 Tekstilmateriālu ražošana un apstrāde ar vilnas apstrādes iekārtām 

 233 Tekstilmateriālu ražošana un apstrāde ar kokvilnas apstrādes 

iekārtām 

 234 Tekstilmateriālu ražošana un apstrāde ar zīda apstrādes iekārtām 

 235 Tekstilmateriālu ražošana un apstrāde ar linu un kaņepāju apstrādes 

iekārtām 

 236 Citu tekstilšķiedru rūpniecības nozares (džutas, cietās šķiedras 

nozares utt.), tauvu ražošana 

 237 Adītu un tamborētu izstrādājumu ražošana 

 238 Tekstila apdare 

 239 Citas tekstilrūpniecības nozares 
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pamatgrupa  24 Apavu, citu apģērbu un gultasveļas ražošana 

 241 Mehanizēta apavu ražošana (izņemot apavus no gumijas vai koka), 

 242 Apavu ražošana un labošana, izmantojot roku darbu 

 243 Gatavu apģērbu ražošana (izņemot kažokādas) 

 244 Matraču un gultasveļas ražošana 

 245 Ādas un kažokādas nozares 

pamatgrupa  25 Kokumateriālu un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeļu ražošanu 

 251 Meža materiālu zāģēšana un mehanizēta sagatavošana 

 252 Daļēji apstrādātu koka ražojumu ražošana 

 253 Koka celtņu komponentu sērijveida ražošana, ieskaitot grīdas, 

 254 Koka konteineru ražošana 

 255 Citu koka izstrādājumu ražošana (izņemot mēbeles) 

 259 Salmu, korķa, klūgu, pinumu, daktu un rotangpalmas izstrādājumu 

ražošana, suku izgatavošana 

pamatgrupa  26 260 Koka mēbeļu ražošana 

pamatgrupa  27 Papīra un papīra izstrādājumu ražošana 

 271 Papīra masas, papīra un kartona ražošana 

 272 Papīra un kartona apstrāde, kā arī papīra masas izstrādājumu 

ražošana 

pamatgrupa  28 280 Iespiešanas, izdevēju darbs un radniecīgās nozares 
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pamatgrupa  29 Ādas nozare 

 291 Miecētavas un ādas apdarināšanas uzņēmumi 

 292 Ādas izstrādājumu ražošana 

ex pamatgrupa 30 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana, mākslīgu šķiedru un cietes 

izstrādājumu ražošana 

 301 Gumijas un azbesta apstrāde 

 302 Plastmasas materiālu apstrāde 

 303 Mākslīgu šķiedru ražošana 

ex pamatgrupa 31 Ķīmiskā rūpniecība 

 311 Ķīmisko pamatmateriālu ražošana un šādu materiālu tālāka 

pārstrāde 

 312 Specializēta ķimikāliju ražošana vienīgi rūpnieciskiem un 

lauksaimniecības mērķiem (ieskaitot dzīvnieku vai augu tauku un 

eļļas ražošanu rūpnieciskiem mērķiem, kas atbilst ISIC grupai 312) 
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 313 Vienīgi lietošanai mājās vai ofisā paredzētu ķimikāliju specializēta 

ražošana (izņemot medikamentu un farmaceitisku izstrādājumu 

ražošanu (ISIC ex grupa 319)) 

pamatgrupa 32 320 Naftas rūpniecība 

pamatgrupa 33 Nemetāla minerālproduktu ražošana 

 331 Konstrukcijās paredzētu māla izstrādājumu ražošana 

 332 Stikla un stikla izstrādājumu ražošana 

 333 Keramikas izstrādājumu, tai skaitā ugunsizturīgu izstrādājumu 

ražošana 

 334 Cementa, kaļķu un ģipša izstrādājumu ražošana 

 335 Konstrukcijās materiālu ražošana no betona, cementa un ģipša 

 339 Akmens apstrāde un nemetāla minerālproduktu ražošana 

pamatgrupa 34 Melno un krāsaino metālu ražošana un primārā pārveide 

 341 Dzelzs un tērauda rūpniecība (atbilstīgi EOTK Līgumam, tai skaitā 

integrētie koksa uzņēmumi, kas pieder tēraudlietuvēm) 

 342 Tērauda cauruļu ražošana 

 343 Stiepļu vilkšana, aukstā izstiepšana, slokšņu aukstā velmēšana, 

aukstā veidošana 

 345 Melno un krāsaino metālu liešanas veidņi 
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pamatgrupa  35 Metāla izstrādājumu ražošana (izņemot mehānismus un transporta iekārtas) 

 351 Kalšana, smagā štancēšana un smagā presēšana 

 352 Sekundārā pārveide un virsmas apstrāde 

 353 Metāliski karkasi 

 354 Katlu ražošana, saimniecības preču ražošana 

 355 Instrumentu un darbarīku, kā arī pabeigtu metāla izstrādājumu 

ražošana (izņemot elektropiederumus) 

 356 Mašīnbūves papildu darbības 

pamatgrupa  36 Mašīnu ražošana, izņemot elektriskās mašīnas 

 361 Lauksaimniecības mašīnu un traktoru ražošana 

 362 Biroja tehnikas ražošana 

 363 Metālapstrādes un citu darbagaldu ražošana, kā arī un armatūras un 

pierīču ražošana minētajām un citām spēka mašīnām 

 364 Tekstilmašīnu un piederumu ražošana, šujmašīnu ražošana, 

 365 Pārtikas un dzērienu rūpniecībai, kā arī ķīmiskajai rūpniecībai un 

radniecīgajām rūpniecības nozarēm paredzētu mašīnu un iekārtu 

ražošana 

 366 Izmantošanai raktuvēs, dzelzs un tērauda lietuvēs kā celtniecībā 

paredzētu mašīnu un iekārtu ražošana; mehānisko krāvēju ražošana 
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 367 Transmisijas iekārtu ražošana 

 368 Citu īpašiem rūpnieciskiem mērķiem paredzētu mašīnu ražošana 

 369 Citu tādu mašīnu un iekārtu ražošana, ko nedarbina elektrība 

pamatgrupa  37 Elektrotehnika 

 371 Elektrisko vadu un kabeļu ražošana 

 372 Motoru, ģeneratoru, transformatoru, slēdžu un citu līdzīgu 

elektroierīču ražošana elektriskās strāvas nodrošināšanai 

 373 Tiešam rūpnieciskam izmantojumam paredzētu elektroiekārtu 

ražošana 

 374 Sakaru tehnikas, skaitītāju un citu mērierīču, kā arī medicīnisko 

elektroiekārtu ražošana 

 375 Elektronisko iekārtu, radio un televīzijas uztvērēju, audioiekārtu 

ražošana 

 376 Sadzīves elektroiekārtu ražošana 

 377 Lampu un apgaismes iekārtu ražošana 

 378 Bateriju un akumulatoru ražošana 

 379 Elektroiekārtu labošana, komplektēšana un uzstādīšana, ko veic 

speciālists 
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ex pamatgrupa 38 Transporta iekārtu ražošana 

 383 Motorizētu transporta līdzekļu un to daļu ražošana 

 384 Motorizēto transporta līdzekļu, motociklu un velosipēdu labošana 

 385 Motociklu, velosipēdu un to daļu ražošana 

 386 Citur neklasificētu transporta iekārtu ražošana 

pamatgrupa  39 Dažādas rūpniecības nozares 

 391 Mērinstrumentu, kontroles instrumentu, precīzijas instrumentu 

ražošana 

 392 Medicīnisko un ķirurģisko instrumentu un iekārtu, kā arī 

ortopēdisko ierīču ražošana (izņemot ortopēdiskos apavus) 

 393 Fotoaparātu un optisko instrumentu ražošana 

 394 Pulksteņu ražošana un remonts 

 395 Dārgakmeņu un dārgmetālu ražošana 

 396 Mūzikas instrumentu ražošana un remonts 

 397 Spēļu, rotaļlietu, sporta un atlētikas piederumu ražošana 

 399 Citas rūpniecības nozares 

pamatgrupa  40 Celtniecība 

 400 Nespecifiska celtniecība, nojaukšanas darbi 

 401 Ēku celtniecība (dzīvojamo un cita veida ēku celtniecība) 

 402 Inženierbūvniecība: ceļu, tiltu, dzelzceļu u. tml. būvniecība 

 403 Montāžas darbi 

 404 Dekorēšanas un apdares darbi 
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Direktīva 68/366/EEK 

(liberalizāijas Direktīva: 68/365/EEK) 

NICE nomenklatūra 

Pamatgrupa  20 A 200 Rūpniecības nozares, kas ražo augu un dzīvnieku taukus un eļļas 

 20 B  Pārtikas rūpniecības nozares (izņemot dzērienu ražošanu) 

 201 Kaušana, gaļas gatavošana un konservēšana 

 202 Piena un piena produktu ražošana 

 203 Augļu un dārzeņu konservēšana 

 204 Zivju un citu jūras produktu konservēšana 

 205 Graudu miltrūpniecības produktu ražošana 

 206 Maizes izstrādājumu, tai skaitā sausiņu un cepumu ražošana 

 207 Cukura rūpniecība 

 208 Kakao, šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumu ražošana 

 209 Dažādu pārtikas produktu ražošana 
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Pamatgrupa  21 Dzērienu ražošana 

 211 Etilspirta ražošana raudzējot, rauga un spirta ražošana 

 212 Vīna un citu beziesala alkoholisko dzērienu ražošana 

 213 Brūvēšana un iesala gatavošana 

 214 Bezalkoholisko dzērienu un gāzēto dzērienu rūpniecība 

ex 30 Gumijas izstrādājumu un plastmasas materiālu, mākslīgu un sintētisku 

šķiedru un cietes izstrādājumu ražošana 

 304 Cietes izstrādājumu ražošana 

 

3 

Direktīva 82/489/EEK 

ISIC nomenklatūra 

Ex 855 frizētavas (izņemot pedikīra darbību un skaistumkopšanas apmācību skolas) 
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II saraksts 

Pamatgrupas Direktīvās 75/368/EEK, 75/369/EEK un 82/470/EEK 

1 

Direktīva 75/368/EEK (darbības, kas uzskaitītas 5. panta 1. punktā) 

ISIC nomenklatūra 

ex 04 Zvejniecība 

 043 Zvejniecība iekšējos ūdeņos 

ex 38 Transporta iekārtu ražošana 

 381 Kuģu būve un remonts 

 382 Dzelzceļu iekārtu ražošana 

 386 Lidaparātu ražošana (ieskaitot kosmisko kuģu ražošanu) 

ex 71 Ar transportu saistītās un citas darbības, kas attiecas uz šādām grupām: 

 ex 711 Pakalpojumi, ko sniedz guļamvagonos un restorānvagonos, 

dzelzceļa sastāva tehniskā apkope, ko veic depo, vagonu tīrīšana 

 ex 712 Pasažieru transporta parka fonda uzturēšana pārvadājumiem 

pilsētās, priekšpilsētās un starp pilsētām 
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 ex 713 Cita veida cietzemes pasažieru transporta parku fonda uzturēšana 

(piem., automobiļu, tālsatiksmes autobusu un taksometru transporta 

parku fonda uzturēšana) 

 ex 714 Ceļu transporta atbalstam paredzētu pakalpojumu nodrošināšana un 

uzturēšana (piem., ceļu, tuneļu un maksas tiltu, preču noliktavu, 

automobiļu parku, autobusu un tramvaju depo vadība un 

uzturēšana) 

 ex 716 Darbības, kas saistītas ar iekšzemes ūdens transportu (piem., 

ūdensceļu, ostu un citu ar iekšzemes ūdens transportu saistītu 

darbību vadība un uzturēšana, velkoņu un loču pakalpojumi ostās , 

boju izlikšana, kuģu iekraušanas un izkraušanas darbi un citas 

līdzīgas darbības, tādas kā kuģu glābšana, vilkšana tauvā un laivu 

staciju vadība) 

73 Sakari: pasta pakalpojumi un tālsakari 

ex 85 Personiskie pakalpojumi  

 854 Veļas mazgāšana un veļas mazgāšanas pakalpojumi, ķīmiskā 

tīrīšana un krāsošana 

 ex 856 Fotostudijas: portreti un komercfotogrāfijas, izņemot 

fotožurnālistus 

 ex 859 Citviet neklasificēti personiski pakalpojumi (tikai ēku 

uzturēšana un tīrīšana, vai to aprīkošana) 
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2 

Direktīva 75/369/EEK (6. pants: kur darbība tiek uzskatīta par rūpniecisku vai sīkamatniecisku 

darbību) 

ISIC nomenklatūra 

Šādu darbību veikšana ceļojot: 

a) preču pirkšana un pārdošana: 

 − ko veic ceļojoši tirgotāji, iznēsātāji vai apkārtceļojoši sīktirgotāji (ex ISIC grupa 612), 

− ko veic tirgos ar nojumi, kas nav pastāvīgas tirdzniecības vietas, un brīvdabas tirgos; 

b) darbības, uz kurām attiecas pieņemti pārejas pasākumi, kuri skaidri izslēdz vai nemin šādu 

darbību piekopšanu ceļojot. 

3 

Direktīva 82/470/EEK (6. panta 1. un 3. punkts) 

ISIC nomenklatūras 718. un 720. grupa 

Paredzētās darbības jo īpaši ir: 

− atsevišķu vai koordinētu elementu (transporta, dzīvošanas, pansijas, ekskursiju, un tml.) 

organizēšana, piedāvāšana pārdošanai vai pārdošana tieši vai, saņemot par to komisijas 

maksu, ceļojumam vai uzturēšanās nolūkam, lai arī kādi būtu ceļošanas motīvi (2. panta B 

punkta a) apakšpunkts); 

− starpnieka darbība starp uzņēmējiem attiecībā uz dažādiem transporta veidiem un personām, 

kuras nosūta vai saņem preces un veic ar tām saistīto darbību: 
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aa) noslēdzot līgumus ar transporta uzņēmējiem vadītāju vārdā 

bb) izvēloties transportēšanas metodi, firmu un maršrutu, ko vadītājs uzskata par 

visrentablāko  

cc) organizējot transporta darbības tehniskos aspektus (piemēram, transportēšanai 

nepieciešamā iepakošana); veicot dažādas darbības, kas saistītas ar transportēšanu 

(piemēram, ledus krājumu nodrošināšana vagoniem–saldētavām) 

dd) kārtojot formalitātes, kas saistītas ar transportēšanu, tādas kā ceļa zīmju sastādīšana, 

sūtījumu savākšana un izsniegšana  

ee) koordinējot dažādās transportēšanas stadijas, nodrošinot tranzīta, pārsūtīšanas, 

starpsūtīšanas un citas rezultējošas darbības  

ff) organizējot gan kravu, gan pārvadātājus, gan transportēšanas līdzekļus personām, kuras 

vai nu nosūta, vai arī saņem preces: 

− novērtējot transportēšanas izmaksas un pārbaudot detalizētos rēķinus  

− veicot noteiktus pagaidu vai pastāvīgus pasākumus kuģa īpašnieka vai jūras 

transporta pārvadātāja vārdā un uzdevumā (ostu institūcijās, ar kuģu 

sīktirgotājiem u. tml.) 

[Darbības, kas uzskaitītas 2. panta A punkta a), b) un d) apakšpunktā]. 
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III saraksts 

Direktīvas 64/222/EEK, 68/364/EEK, 68/368/EEK, 75/368/EEK, 75/369/EEK, 70/523/EEK un 

82/470/EEK 

1 

Direktīva 64/222/EEK 

(liberalizācijas Direktīvas: 64/223/EEK un 64/224/EEK) 

1. Pašnodarbināto personu darbība vairumtirdzniecībā, izņemot medicīnisko un farmaceitisko 

produktu, toksisko produktu un patogēnu un ogļu vairumtirdzniecību (ex grupa 611). 

2. Tāda starpnieka profesionālas darbības, ko viena vai vairākas personas ir pilnvarojušas un 

uzlikušas tam par pienākumu iesaistīties komercdarījumos šo personu vārdā un uzdevumā. 

3. Tāda starpnieka profesionālas darbības, kurš, kaut arī tas nav viņa pastāvīgs pienākums, 

dibina kontaktus starp cilvēkiem, kuri vēlas tieši slēgt savstarpēju līgumu, vai arī kārto viņu 

komercdarījumus vai palīdz tos īstenot. 

4. Tāda starpnieka profesionālas darbības, kurš savā vārdā slēdz komercdarījumus citu 

uzdevumā. 

5. Tāda starpnieka profesionālas darbības, kas citu uzdevumā veic vairumtirdzniecību izsolē. 

6. Tāda starpnieka profesionālas darbības, kas apmeklē potenciālos klientus, lai saņemtu 

pasūtījumus. 

7. Profesionāli starpniecības pakalpojumi, ko sniedz starpnieks, kas ir pieņemts darbā vienā vai 

vairākos tirdzniecības, rūpniecības vai sīkamatniecības uzņēmumos. 



 
13781/2/04 REV 2  IL/eca 15 
IV PIELIKUMS DG C I   LV 

2 

Direktīva 68/364/EEK 

(liberalizācijas Direktīva: 68/363/EEK) 

ISIC ex grupa 612 Mazumtirdzniecība 

Izslēgtās darbības: 

 012 Lauku saimniecībā esošo mašīnu izīrēšana 

 640 Nekustamais īpašums, īpašuma izīrēšana 

 713 Automobiļu, ratu un zirgu izīrēšana 

 718 Dzelzceļa vagonu izīrēšana 

 839 Mašīnu izīrēšana komercuzņēmumiem 

 841 Vietu rezervēšana kinoteātros un kinofilmu iznomāšana 

 842 Vietu rezervēšana teātros un teātra iekārtu iznomāšana 

 843 Laivu, velosipēdu vai ar naudu darbināmu spēļu automātu izīrēšana 

 853 Mēbelētu istabu izīrēšana 

 854 Tīras veļas izīrēšana 

 859 Apģērba izīrēšana 
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3 

Direktīva 68/368/EEK 

(liberalizācijas Direktīva: 68/367/EEK) 

ISIC nomenklatūra 

ISIC ex pamatgrupa 85: 

 

1. Restorāni, kafejnīcas, krodziņi un citi dzērienu un ēdienu tirdzniecības uzņēmumi (ISIC grupa 

852) 

 

2. Viesnīcas un līdzīgi uzņēmumi, nometnes (ISIC grupa 853) 

 

4 

Direktīva 75/368/EEK (7. pants) 

Visas darbības, kas uzskaitītas Direktīvas 75/368/EEK pielikumā, izņemot tās, kas uzskaitītas šīs 

direktīvas 5. panta d) apakšpunktā (šī pielikuma Ib saraksta 1. punkts). 

ISIC nomenklatūra 

ex 62 Bankas un citas finanšu iestādes 

 

 ex 620 Sabiedrības, kas pērk patentus un licencē 

 

ex 71 Transports 

 ex 713 Ceļu pasažieru transports, izņemot pārvadājumus ar automobiļiem 

 ex 719 Šķidro ogļūdeņražu un citu šķidro ķimikāliju transportēšana pa 

cauruļvadiem 
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ex 82  Publiskie pakalpojumi 

 827 Bibliotēkas, muzeji, botāniskie un zooloģiskie dārzi 

 

ex 84 Rekreācijas pakalpojumi 

 843 Citviet neklasificēti rekreācijas pakalpojumi: 

  – ar sportu saistītas darbības ( sporta laukumi, sporta pasākumu 

organizēšana un tml.), izņemot sporta instruktoru darbības, 

  – sacīkstes ( sacīkšu zirgu staļļi, sacīkšu laukumi, sacīkšu trases, 

utt.) 

  – citas rekreācijas darbības (cirki, atrakciju parki un citas 

izklaides) 

ex 85 Personiski pakalpojumi 

 ex 851 Mājkalpotāja pakalpojumi 

 ex 855 Skaistumkopšanas saloni un manikīru pakalpojumi, izņemot 

pedikīra pakalpojumus un profesionālu kosmetologu un frizieru 

skolu pakalpojumus 
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 ex 859 Personiski pakalpojumi, kas citviet nav klasificēti, izņemot sporta 

un medicīniskos masierus un kalnu gidus, kas iedalīti šādās grupās: 

  – dezinfekcija un insektu kontrole 

  – tērpu izīrēšana un glabātavas 

  – laulību biroji un līdzīgi dienesti 

  – astroloģija, zīlēšana un tml. 

  – sanitārie dienesti un saistītas darbības 

  – apbedīšanas pakalpojumi un kapsētu uzturēšana 

  – kurjeri un tulki–gidi 

 

5 

Direktīva 75/369/EEK (5. pants) 

Šādu darbību veikšana ceļojot: 

a) preču pirkšana un pārdošana: 

− ko veic ceļojoši tirgotāji, iznēsātāji vai apkārtceļojoši sīktirgotāji (ex ISIC grupa 612) 

− ko veic tirgos ar nojumi, kuri nav pastāvīgas tirdzniecības vietas, un brīvdabas tirgos 

b) darbības, uz kurām attiecas pieņemti pārejas pasākumi, kas skaidri izslēdz vai nemin šādu 

darbību piekopšanu ceļojot. 
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6 

Direktīva 70/523/EEK 

Pašnodarbinātu personu darbības ogļu vairumtirdzniecībā un starpnieku darbības ogļu tirdzniecībā 

(ex grupa 6112, ISIC nomenklatūra) 

7 

Direktīva 82/470/EEK (6. panta 2. punkts) 

[Darbības, kas uzskaitītas 2. panta A punkta c) un e) apakšpunktā, B punkta b) apakšpunktā, C un D 

punktā] 

Šīs darbības jo īpaši ietver: 

− dzelzceļa vagonu izīrēšanu kravu vai pasažieru pārvadājumiem 

− starpniecības darbības kuģu pārdošanā, iegādē un izīrēšanā 

− emigrantu pārvadāšanas līgumu sastādīšana, apspriešana un slēgšana 

− visu glabāšanai noliktavās, nespecializētos veikalos, mēbeļu noliktavās, saldētavās, 

skābbarības torņos u.tml. nodoto priekšmetu un preču saņemšana deponētāja uzdevumā 

muitas uzraudzībā vai ne 

− noliktavā saņemto priekšmetu un preču kvīšu piegāde deponētājam 

− tādu dzīvnieku pagaidu izmitināšana kūtīs, nodrošināšana ar barību un tirdzniecības vietām, 

kuri tiks pārdoti vai atrodas tranzītā uz tirgu vai no tā 

− automobiļu tehniskā apskate un novērtēšana 

− preču mērīšana, svēršana un kalibrēšana. 

 

________________________ 
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V PIELIKUMS 

 

Atzīšana, pamatojoties uz minimālo apmācības nosacījumu saskaņošanu 

 

V.1. Ārsts 
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5.1.1. Ārsta ar pamatapmācību kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 
 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu 

Kvalifikāciju apliecinošajam dokumentam 
pievienotais sertifikāts Atsauces datums  

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. gada 20. decembris 

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. gada 1. maijs 

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. gada 20. decembris 

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. gada 20. decembris 

Eesti Diplom arstiteaduse  
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  2004. gada 1. maijs 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu 

Kvalifikāciju apliecinošajam dokumentam 
pievienotais sertifikāts Atsauces datums  

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

Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1981. gada 1. janvāris 

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

 1986. gada 1. janvāris 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  1976. gada 20. decembris 
Ireland 
 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 1976. gada 20. decembris 

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

1976. gada 20. decembris 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  2004. gada 1. maijs 
Latvija Ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  2004. gada 1. maijs 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
2004. gada 1. maijs 

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

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 1976. gada 20. decembris 

 
Magyar–
ország 

Általános orvos oklevél 
doctor medicinae univer– 
sae, abrév.: dr. med. univ.) 

Egyetem  2004. gada 1. maijs 

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

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

2004. gada 1. maijs 

Nederland 
 

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  1976. gada 20. decembris 



 
13781/2/04 REV 2  IL/eca 4 
V PIELIKUMS  DG C I LV 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu 

Kvalifikāciju apliecinošajam dokumentam 
pievienotais sertifikāts Atsauces datums  

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. gada 1. janvāris 

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. gada 1. maijs 

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

1986. gada 1. janvāris 

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

Univerza  2004. gada 1. maijs 

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

Vysoká škola  2004. gada 1. maijs 

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. gada 1. janvāris 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1994. gada 1. janvāris 

United 
Kingdom 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 1976. gada 20. decembris 
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5.1.2. Specializēto ārstu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 
 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu Atsauces datums  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

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

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 
 

1976. gada 20. decembris 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 2004. gada 1. maijs 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 1976. gada 20. decembris 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 1976. gada 20. decembris 
Eesti Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 2004. gada 1. maijs 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1981. gada 1. janvāris 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1981. gada 1. janvāris 
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. gada 20. decembris 

Ireland 
 

Certificate of Specialist doctor Competent authority 1976. gada 20. decembris 

Italia Diploma di medico specialista Università 1976. gada 20. decembris 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 2004. gada 1. maijs 
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. gada 1. maijs 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 2004. gada 1. maijs 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 1976. gada 20. decembris 



 
13781/2/04 REV 2  IL/eca 6 
V PIELIKUMS  DG C I LV 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu Atsauces datums  
Magyar–
ország 

Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

2004. gada 1. maijs 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 2004. gada 1. maijs 

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. gada 20. decembris 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1994. gada 31. decembris 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 2004. gada 1. maijs 

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

1986. gada 1. janvāris 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

2004. gada 1. maijs 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 2004. gada 1. maijs 
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1994. gada 31. decembris 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1994. gada 31. decembris 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 1976. gada 20. decembris 
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5.1.3. Apmācību kursu nosaukumi specializētajā medicīnā 
 

 Anestezioloģija 
Minimālais apmācību ilgums: 3 gadi 

Vispārējā ķirurģija 
Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 

Valsts Nosaukums Nosaukums 
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 
Ireland 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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Neiroķirurģija 

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 
Ginekoloģija un dzemdniecība 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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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Internā medicīna 

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 
Oftalmoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 3 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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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Otolaringoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 3 gadi 
Pediatrija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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 Pediatria 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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Ftiziopneimonoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Uroloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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 Neumologia 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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Traumatoloģija un ortopēdija 

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 
Patoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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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Neiroloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Psihiatrija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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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Diagnostiskā radioloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Terapeitiskā radioterapija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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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Plastiskā ķirurģija 

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 
Klīniskā bioloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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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Mikrobioloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Klīniskā bioķīmija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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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Imunoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Torakālā ķirurģija 

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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 

 
Atcelšanas datumi 25. panta 5. punkta izpratnē: 
* 1983. gada 1. janvāris 
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Bērnu ķirurģija 

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 
Asinsvadu ķirurģija 

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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  

 
Atcelšanas datumi 25. panta 5. punkta izpratnē: * 1983. gada 1. janvāris 
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Kardioloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Gastroenteroloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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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Reimatoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Hematoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 3 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

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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