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Endokrinoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 3 gadi 
Rehabilitoloģija, fiziskā rehabilitācija un fizikālā medicīna 

Minimālais apmācību ilgums: 3 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija / Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neiropsihiatrija 

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 
Dermatoloģija un veneroloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 3 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato–vénéréologie / Dermato–venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato–venerologi eller hud– og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico–quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato–vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato–venerejoloġija 
Nederland Zenuw – en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut– und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud– och könssjukdomar 
United Kingdom   
 
Atcelšanas datumi 25. panta 5. punkta izpratnē: 
* 1987. gada 1. augusts, izņemot attiecībā uz personām, kuras uzsākušas apmācību pirms šā datuma 
** 1971. gada 31. decembris;  
*** Kvalifikāciju apliecinošos dokumentus vairs nepiešķir attiecībā uz apmācību, kas sākta pēc 1982. gada 5. marta 
**** 1984. gada 9. jūlijs 
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Radioloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Bērnu un pusaudžu psihiatrija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne– og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiologia  
France Electro–radiologie* Pédo–psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek–és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn– och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
 
Atcelšanas datumi 25. panta 5. punkta izpratnē: 
* 1971. gada 3. decembris 
** Kvalifikāciju apliecinošos dokumentus vairs nepiešķir attiecībā uz apmācību, kas sākta pēc 1982. gada 5. marta 
*** 1984. gada 8. jūlijs 
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Geriatrija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Nefroloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Infektoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Sabiedrības veselība un sociālā medicīna 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Farmakoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Arodslimības 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás–orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t–Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits– und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes– och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Alergoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 3 gadi 
Kodolmedicīna 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums Nosaukums 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno–alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / 

Klinisk fysiologi och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Mutes, sejas un žokļu ķirurģija (medicīnas 

pamatapmācība) 
Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 

Valsts Nosaukums 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo–faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo–facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo–faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo–twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo–facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Vispārējās prakses ārstu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 
 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Profesionālais nosaukums Atsauces datums  
België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté 
ministériel d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 1994. gada 31. decembris 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci "všeobecné lékařství" Všeobecný lékař 2004. gada 1. maijs 

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende 
læge / Speciallæge  I almen medicin 

Alment praktiserende læge / Speciallæge I almen 
medicin 

1994. gada 31. decembris 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 1994. gada 31. decembris 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 2004. gada 1. maijs 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  1994. gada 31. decembris 
España Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 1994. gada 31. decembris 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document 

annexé attestant la formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 1994. gada 31. decembris 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical 
practice 

General medical practitioner 1994. gada 31. decembris 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 1994. gada 31. decembris 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 2004. gada 1. maijs 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 2004. gada 1. maijs 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 2004. gada 1. maijs 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Profesionālais nosaukums Atsauces datums  
Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au 

Luxembourg 
Médecin généraliste 1994. gada 31. decembris 

Magyar–
ország 

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 2004. gada 1. maijs 

Malta Tabib tal–familja Mediċina tal–familja 2004. gada 1. maijs 
Nederland 
 

Certificaat van inschrijving in het register van erkende 
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

Huisarts 1994. gada 31. decembris 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 1994. gada 31. decembris 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 2004. gada 1. maijs 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 1994. gada 31. decembris 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske 

medicine 
2004. gada 1. maijs 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo" Všeobecný lekár 2004. gada 1. maijs 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta 
/ Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 1994. gada 31. decembris 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 1994. gada 31. decembris 

United 
Kingdom 

Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 1994. gada 31. decembris 
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V.2. Vispārējās aprūpes māsa 

 
5.2.1. Vispārējās aprūpes māsu apmācību programma 
 
Apmācības, kuru rezultātā tiek iegūta vispārējās māsas kvalifikāciju, sastāv no divām daļām. 

A. Teorētiskās mācības 
a. Aprūpe: 
− profesijas raksturs un profesionālā 

ētika 
− vispārējie veselības un aprūpes 

principi 
− aprūpes principi saistībā ar: 

− vispārējo un speciālo medicīnu 
− vispārējo un specializēto 

ķirurģiju 
− bērnu aprūpi un pediatriju 
− mātes un jaundzimušā kopšanu 
− garīgo veselību un psihiatriju 
− veco ļaužu aprūpi un geriatriju 

 

 
b. Fundamentālās zinātnes: 
− anatomija un fizioloģija 
− patoloģija 
− bakterioloģija, virusoloģija un 

parazitoloģija 
− biofizika, bioķīmija un radioloģija 
dietoloģija 
− higiēna: 

− medicīniskā profilakse 
− veselības mācība 

− farmakoloģija 
 

 
c. Sociālās zinātnes: 
− socioloģija 
− psiholoģija 
− vadības pamati 
− pedagoģijas pamati 
− tiesību akti sociālajā un veselības 

aizsardzības jomā 
− aprūpes tiesiskie aspekti 
 

B. Klīniskās nodarbības 
− Aprūpe saistībā ar: 

− vispārējo un specializēto medicīnu 
− vispārējo un specializēto ķirurģiju 
− bērnu aprūpi un pediatriju 
− mātes un jaundzimušā kopšanu 
− garīgo veselību un psihiatriju 
− veco ļaužu aprūpi un geriatriju 
− mājas aprūpi 

 
Vienu vai vairākus no šiem mācību priekšmetiem var mācīt citu priekšmetu kontekstā vai arī savstarpēji apvienojot. 
Teorētiskā apmācība jāapsver un jāsaskaņo ar klīnisko apmācību tādā veidā, lai šajā pielikumā minētās zināšanas un prasmes būtu 
iespējams apgūt pienācīgā veidā. 
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5.2.2. Vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 
 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu Profesionālais nosaukums Atsauces datums  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

− Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers (–
pflegerin) 

− Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / 
Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (–
pflegerin) 

− Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet 
d'hospitalier(ère) / Brevet einer  
Pflegeassistentin 

− De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus 
/ Die anerkannten Ausbildungsanstalten 

− De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française / Der zuständige 
Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

Hospitalier(ère) / Verpleegassistent(e) 
Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Ziekenhuisverpleger(–verpleegster) 

1979. gada 29. jūnijs 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
státní závěrečné zkoušce 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra 2004. gada 1. maijs 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 

2. Všeobecný ošetřovatel  

     
Danmark Eksamensbevis efter gennemført 

sygeplejerskeuddannelse 
Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

Sygeplejerske 1979. gada 29. jūnijs 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss – Krankenschwester 
– Krankenpfleger» 

2004. gada 1. maijs 

Eesti Diplom õe erialal 
 

1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 
3. Kohtla–Järve Meditsiinikool 

õde 2004. gada 1. maijs 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu Profesionālais nosaukums Atsauces datums  

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1981. gada 1. janvāris 

España 
 

Titulo de Diplomado universitario en 
Enfermería 

Ministerio de Educación y Cultura 
El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1981. gada 1. janvāris 

France 
 

− Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
− Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99–1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 1979. gada 29. jūnijs 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 1979. gada 29. jūnijs 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 1979. gada 29. jūnijs 
Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 2004. gada 1. maijs 
Latvija − 1. Diploms par māsas kvalifikācijas 

iegūšanu  
1. Māsu skolas Māsa 2004. gada 1. maijs 

 − 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola, pamatojoties 
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

  

Lietuva − 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 2004. gada 1. maijs 

 − 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu Profesionālais nosaukums Atsauces datums  

Luxembourg Diplôme d’Etat d’infirmier  
Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Infirmier 1979. gada 29. jūnijs 

Magyar–
ország 

1. Ápoló bizonyítvány  
 

1. Iskola  
 

Ápoló 2004. gada 1. maijs 

 2. Diplomás ápoló oklevél  
 

2. Egyetem / főiskola  
 

  

 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem   

Malta Lawrja jew diploma fl–istudji tal–infermerija Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal–Ewwel Livell 2004. gada 1. maijs 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 1979. gada 29. jūnijs 

1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits– und 
Krankenschwester, Diplomierter 
Gesundheits– und Krankenpfleger"  

1. Schule für allgemeine Gesundheits– und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als "Diplomierte 
Krankenschwester,  
Diplomierter Krankenpfleger" 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

– Diplomierte Krankenschwester  
– Diplomierter Krankenpfleger 

1994. gada . janvāris 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister 
pielęgniarstwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Pielegniarka 2004. gada 1. maijs 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; 
Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1986. gada 1. janvāris 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu Profesionālais nosaukums Atsauces datums  

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani 
zdravstvenik 

2004. gada 1.maijs 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister 
z ošetrovateľstva" ("Mgr.") 

1. Vysoká škola 
 
 
 

Sestra 2004. gada 1. maijs 

 2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár 
z ošetrovateľstva" ("Bc.") 
 

2. Vysoká škola 
 

  

 3. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola   

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 
 

1. Terveydenhuolto–oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård 
och det sociala området, sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1994. gada 1. janvāris 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1994. gada 1. janvāris 
United 

Kingdom 
Statement of Registration as a Registered 
General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various – State Registered Nurse 
– Registered General Nurse 
 

1979. gada 29. jūnijs 
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V.3. Zobārsts 

 
5.3.1. Zobārstu apmācību programma 
 
Studiju programma, pēc kuras beigšanas iegūst zobārsta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, ietver vismaz turpmāk minētos mācību 
priekšmetus. Vienu vai vairākus no šiem mācību priekšmetiem var mācīt saistībā ar pārējiem priekšmetiem vai kopā ar tiem. 

A. Pamatpriekšmeti 
− ķīmija 
− fizika 
− bioloģija 
 

B. Medicīniski bioloģiski priekšmeti un 
vispārīgi medicīnas priekšmeti 

− anatomija 
− embrioloģija 
− histoloģija, tostarp citoloģija 
− fizioloģija 
− bioķīmija (vai fizioloģiskā ķīmija) 
− patoloģiskā anatomija 
− vispārējā patoloģija 
− farmakoloģija 
− mikrobioloģija 
− higiēna 
− profilaktiskā medicīna un 

epidemioloģija 
− radioloģija 
− fizioterapija 
− vispārējā ķirurģija 
− vispārējā medicīna, tostarp −

 pediatrija 
− otorinolaringoloģija 
− dermatoveneroloģija 
− vispārējā psiholoģija – 

psihopatoloģija – neiropatoloģija 
− anestezioloģija 

C. Priekšmeti, kas tieši saistīti ar 
zobārstniecību 
− prostodontija 
− zobārstniecības materiāli un 

piederumi 
− konservatīvā zobārstniecība 
− profilaktiskā zobārstniecība 
− anestēzija un nomierināšana  
− speciālā ķirurģija 
− speciālā patoloģija 
− klīniskā prakse 
− pedodontija 
− ortodontija 
− periodontija 
− zobu radioloģija 
− sakodiens un žokļa darbība 
− profesionālā organizācija, ētika un 

tiesību akti 
− zobārstniecības sociālie aspekti 
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5.3.2. Zobārsta ar pamatapmācību kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 
 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais 
dokuments 

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju 
apliecinošo dokumentu 

Kvalifikāciju apliecinošajam 
dokumentam pievienotais sertifikāts Profesionālais nosaukums Atsauces datums  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme 
licencié en science dentaire 

− De universiteiten / Les 
universités 

− De bevoegde Examen– 
commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

 Licentiaat in de 
tandheelkunde / Licencié en 
science dentaire 

1980. gada 28. janvāris 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 
republice 
 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 2004. gada 1. maijs 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen 
(odontologisk kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, udstedt 
af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 1980. gada 28. janvāris 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche 
Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 1980. gada 28. janvāris 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 2004. gada 1. maijs 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1981. gada 1. janvāris 

España Título de Licenciado en 
Odontología 

El rector de una universidad  Licenciado en odontología 1981. gada 1. janvāris 

France Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire 

Universités  Chirurgien–dentiste 1980. gada 28. janvāris 

Ireland Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 
Bachelor of Dental Surgery 
(BDS) 
Licentiate in Dental Surgery 
(LDS) 

Universities  
Royal College of Surgeons in Ireland 

 − Dentist 
− Dental practitioner  
− Dental surgeon 

1980. gada 28. janvāris 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Odontoiatra 1980. gada 28. janvāris 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 2004. gada 1. maijs 
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Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola un 
"Sertifikāts" – kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 2004. gada 1. maijs 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 2004. gada 1. maijs 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin–dentiste 1980. gada 28. janvāris 

Magyar–
ország 

Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, abrév.: dr. 
med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 2004. gada 1. maijs 

Malta Lawrja fil– Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 2004. gada 1. maijs 
Nederland Universitair getuigschrift van een 

met goed gevolg afgelegd 
tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 1980. gada 28. janvāris 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor 
der Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der 
Universität 

 Zahnarzt 1994. gada 1. janvāris 

Polska Dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem "lekarz 
dentysta" 

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

Lekarsko – Dentystyczny Egzamin 
Państwowy 

Lekarz dentysta 2004. gada 1. maijs 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

− Faculdades  
− Institutos Superiores 

 Médico dentista 1986. gada 1. janvāris 
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Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naslov "doktor dentalne 
medicine / doktorica dentalne 
medicine" 

− Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

Doktor dentalne medicine / 
Doktorica dentalne 
medicine 

2004. gada 1. maijs 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor 
zubného lekárstva" ("MDDr.") 

− Vysoká škola  Zubný lekár 2004. gada 1. maijs 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / Odontologie 
licentiatexamen 

− Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

− Oulun yliopisto 
− Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun hyväksymisestä 
/ Beslut av Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande av 
praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / 
Tandläkare 

1994. gada 1. janvāris 

Sverige Tandläkarexamen − Universitetet i Umeå 
− Universitetet i Göteborg 
− Karolinska Institutet 
− Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, ett 
utbildningsbevis som utfärdats av 
Socialstyrelsen 

Tandläkare 1994. gada 1. janvāris 

United 
Kingdom 

Bachelor of Dental Surgery (BDS 
or B.Ch.D.)  
Licentiate in Dental Surgery 

− Universities  
− Royal Colleges 

 − Dentist 
− Dental practitioner  
− Dental surgeon 

1980. gada 28. janvāris 
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5.3.3. Specializēto zobārstu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 
 

Ortodontija 
Valsts Kvalifikāciju apliecinošais 

dokuments 
Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju 
apliecinošo dokumentu 

Atsauces datums   

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 1980. gada 28. janvāris 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 1980. gada 28. janvāris 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 2004. gada 1. maijs 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

− Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
− Νoµαρχία 

1981. gada 1. janvāris 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

1980. gada 28. janvāris 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

1980. gada 28. janvāris 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 2004. gada 1. maijs 

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

2004. gada 1. maijs 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 2004. gada 1. maijs 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

2004. gada 1. maijs 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl–
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

2004. gada 1. maijs 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

1980. gada 28. janvāris 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 2004. gada 1. maijs 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

2004. gada 1. maijs 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand–läkarexamen, 
tandreglering 

− Helsingin yliopisto / 
Helsingfors universitet 

− Oulun yliopisto 
− Turun yliopisto 

1994. gada 1. janvāris 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1994. gada 1. janvāris 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

1980. gada 28. janvāris 
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Orālā ķirurģija 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais 
dokuments 

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju 
apliecinošo dokumentu 

Atsauces datums   

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 1980. gada 28. janvāris 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 1980. gada 28. janvāris 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

− Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
− Νoµαρχία 

2003. gada 1. janvāris 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

1980. gada 28. janvāris 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 2004. gada 1. maijs 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 2004. gada 1. maijs 

Magyarország Dento–alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

2004. gada 1. maijs 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil–
Kirurġija tal–ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

2004. gada 1. maijs 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

1980. gada 28. janvāris 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 2004. gada 1. maijs 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

2004. gada 1. maijs 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu– ja leuka–kirurgia / 
Specialtandläkar–examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

− Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

− Oulun yliopisto 
− Turun yliopisto 

1994. gada 1. janvāris 

Sverige Bevis om specialist–kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1994. gada 1. janvāris 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

1980. gada 28. janvāris 
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V.4. Veterinārārsts 

 
5.4.1. Veterinārārstu apmācību programma 
 
Studiju programma, kuras rezultātā tiek saņemts veterinārārsta kvalifikāciju apliecinošais dokuments, ietver vismaz turpmāk 
uzskaitītos mācību priekšmetus. 
 
Vienu vai vairākus no šiem mācību priekšmetiem var pasniegt citos lekciju kursos vai saistībā ar tiem. 
 

A. Pamata priekšmeti 
− Fizika 
− Ķīmija 
− Zooloģija 
− Botānika 
− Biometrija 
B. Specializētie priekšmeti 
a. Fundamentālās zinātnes: 
− Anatomija (ietverot histoloģiju un 

embrioloģiju) 
− Fizioloģija 
− Bioķīmija 
− Ģenētika 
− Farmakoloģija 
− Farmācija 
− Toksikoloģija 
− Mikrobioloģija 
− Imunoloģija 
− Epidemioloģija 
− Profesionālā ētika 

 
b. Klīniskās zinātnes: 
− Dzemdniecība 
− Patoloģija (ietverot 

patologanatomiju) 
− Parazitoloģija 
− Klīniskā medicīna un ķirurģija 

(ietverot anestezioloģiju) 
− Klīniskas lekcijas par dažādiem 

mājdzīvniekiem, mājputniem un 
citām dzīvnieku sugām 

− Profilaktiskā medicīna 
− Radioloģija 
− Reproduktīvā veselība un 

reproduktīvie traucējumi 
− Valsts veterinārmedicīna un 

sabiedrības veselība 
− Veterinārie tiesību akti un tiesu 

medicīna 
− Terapija 
− Propedeitika 
 

 
c. Dzīvnieku audzēšana 
− Dzīvnieku audzēšana 
− Dzīvnieku barība 
− Agronomija 
− Lauku ekonomika 
− Lopkopība 
− Veterinārhigiēna 
− Etoloģija un dzīvnieku aizsardzība 
 
d. Pārtikas higiēna 
− Dzīvnieku barības un dzīvnieku 

izcelsmes produktu inspekcija un 
kontrole 

− Pārtikas higiēna un tehnoloģija 
− Prakse (ietverot praksi kautuvēs un 

pārtikas pārstrādes uzņēmumos) 

Prakse var izpausties mācību laikposma veidā ar noteikumu, ka šādas mācības notiek klātienē un ir tiešā kompetentās iestādes 
kontrolē, kā arī to ilgums nepārsniedz sešus mēnešus no kopējā piecu gadu ilgā studiju laika. 
 
Teorētisko un praktisko nodarbību sadalījums starp dažādām mācību priekšmetu grupām ir līdzsvarots un koordinēts tā, lai zināšanas 
un pieredzi varētu gūt veidā, kas ļauj veterinārārstiem pienācīgi veikt visus savus dažādos pienākumus. 
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5.4.2. Veterinārārstu 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 dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

− De universiteiten/ Les universités  
− De bevoegde Examen– commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française  

 1980. gada 21. decembris 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární lékařství (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 
Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární hygiena a ekologie 
(doktor veterinární medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České 
republice 

 2004. gada 1. maijs 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen I 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær– og Landbohøjskole  1980. gada 21. decembris 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für 
die Tierärztliche Prüfung einer Universität 
oder Hochschule 

 1980. gada 21. decembris 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  2004. gada 1. maijs 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1981. gada 1. janvāris 
España Titulo de Licenciado en Veterinaria − Ministerio de Educación y Cultura  

− El rector de una Universidad 
 1986. gada 1. janvāris 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    1980. gada 21. decembris 
Ireland − Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB)  
− Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  1980. gada 21. decembris 

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

1985. gada 1. janvāris 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  2004. gada 1. maijs 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības universitāte  2004. gada 1. maijs 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  2004. gada 1. maijs 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  1980. gada 21. decembris 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu 

Kvalifikāciju apliecinošajam dokumentam 
pievienotais sertifikāts Atsauces datums 

Magyar–
ország 

Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos–tudományi 
Kar 

 2004. gada 1. maijs 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal–Kirurġi Veterinarji  2004. gada 1. maijs 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartse–nijkundig 
examen 

  1980. gada 21. decembris 

Österreich Diplom–Tierarzt 
Magister medicinae veterinariae  

Universität − Doktor der Veterinärmedizin 
− Doctor medicinae veterinariae 
− Fachtierarzt 

1994. gada 1. janvāris 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w 
Olsztynie 

 2004. gada 1. maijs 

Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinária 

Universidade  1986. gada 1. janvāris 

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

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s 
področja veterinarstva 
 

2004. gada 1. maijs 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  2004. gada 1. maijs 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1994. gada 1. janvāris 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1994. gada 1. janvāris 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United 
Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 1980. gada 21. decembris 
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V.5. Vecmāte 

 
5.5.1. Vecmāšu apmācību programma (apmācību I un II virziens) 
 
Apmācību programma, lai iegūtu vecmātes kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, sastāv no divām daļām:  

A. Teorētiskā un tehniskā apmācība   
a. Vispārīgie priekšmeti  b. Vecmāšu aroda profilējošie priekšmeti 
− Vispārīgā anatomija un fizioloģija 
− Vispārīgā patoloģija 
− Vispārīgā bakterioloģija, 

virusoloģija, parazitoloģija 
− Vispārīgā biofizika, bioķīmija un 

radioloģija 
− Pediatrija, īpaši saistībā ar 

jaundzimušajiem 
− Higiēna, veselības mācība, 

profilaktiskā medicīna, agrīna 
slimību diagnosticēšana 

− Barošana un dietoloģija, īpaši saistot 
to ar sievietēm, jaundzimušajiem un 
maziem bērniem 

− Vispārīgā socioloģija un sociālās 
medicīniskās problēmas 

− Vispārīgā farmakoloģija 
− Psiholoģija 
− Mācīšanas principi un metodes 
− Tiesību akti izglītības un sociālajā 

jomā un veselības aizsardzības 
organizācija 

− Aroda ētika un tiesību akti, kas 
attiecas uz arodu 

− Dzimumaudzināšana un ģimenes 
plānošana 

− Mātes un bērna tiesiskā aizsardzība 

 
− Anatomija un fizioloģija 
− Embrioloģija un augļa attīstība 
− Grūtniecība, dzemdības un 

pēcdzemdību laikposms 
− Ginekoloģiskā un dzemdību 

patoloģija 
− Sagatavošana dzemdībām un vecāka 

statusam, ietverot psiholoģiskos 
aspektus 

− Sagatavošanās bērna saņemšanai 
(ietverot zināšanas par dzemdniecībā 
izmantojamo tehnisko aprīkojumu un 
tā lietošanu) 

− Atsāpināšana, anestezioloģija un 
atdzīvināšana 

− Jaundzimušā fizioloģija un 
patoloģijas 

− Jaundzimušā aprūpe un uzraudzība 
− Psiholoģiskie un sociālie faktori 
 

B. Praktiskā apmācība un klīniskā prakse 
− Šī sagatavošana ir jāveic attiecīgā pārraudzībā: 
− Grūtnieču konsultēšana, ietverot vismaz 100 pirmsdzemdību izmeklēšanas. 
− Vismaz 40 grūtnieču uzraudzība un aprūpe. 
Praktikantam būtu personīgi jāveic vismaz 40 bērna saņemšanas; ja šo skaitu nevar sasniegt tādēļ, ka trūkst dzemdētāju, to var 

samazināt, mazākais, līdz 30, ar noteikumu, ka praktikants piedalās vēl 20 bērna saņemšanās. 
− Aktīva dalība dzemdībās, kad bērnam ir tūpļa guļa. Ja tas nav iespējams šādu dzemdību trūkuma dēļ, prakse var notikt 

simulētā situācijā. 
− Epiziotomijas apguve un ievads brūču sašūšanā. Ievadīšanu praksē veido teorētiskā apmācība un klīniskā prakse. Brūču 

sašūšanas prakse sevī ietver brūces sašūšanu, kam seko epiziotomija un vienkārša starpenes ruptūra. Galējas nepieciešamības 
gadījumā tā var būt simulēta situācija. 

− 40 tādu sieviešu uzraudzība, kurām ir riska grūtniecība, dzemdības vai pēcdzemdību periods. 
− Vismaz 100 sieviešu un veselu jaundzimušo uzraudzība un aprūpe (ieskaitot izmeklēšanu) pēcdzemdību periodā. 
− Māšu un jaundzimušo uzraudzība un aprūpe, ietverot pirms laika, pēc laika dzimušus jaundzimušos, jaundzimušos ar zemu 

ķermeņa svaru vai slimus jaundzimušos. 
− Aprūpe ginekoloģijas un dzemdniecības patoloģiju gadījumos, kā arī jaundzimušo un mazu bērnu slimību gadījumos. 
− Ievads aprūpē vispārēju patoloģiju gadījumos medicīnas un ķirurģijas jomā. Ievads sevī ietver teorētisko apmācību un 

klīnisko praksi. 
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Teorētiskajai un tehniskajai apmācībai (apmācību programmas A daļa) jābūt līdzsvarotai un saskaņotai ar klīnisko apmācību (tās 
pašas programmas B daļa) tādā veidā, lai šajā pielikumā uzskaitītās zināšanas un prasmes varētu iegūt atbilstošā veidā. 
 
Klīniskā apmācībā notiek uzraudzītas stažēšanās veidā slimnīcu nodaļās vai citos veselības aprūpes dienestos, ko apstiprinājušas 
kompetentas institūcijas vai iestādes. Kā daļa no šīs apmācības ir studenšu–vecmāšu līdzdalība attiecīgo slimnīcu nodaļu darbā tik 
lielā mērā, cik tas ir noderīgi viņu apmācībā. Viņām jāmāca pienākumi, kas saistīti ar vecmātes darbību. 
 
 
 



 
13781/2/04 REV 2  IL/eca 47 
V PIELIKUMS DG C I    LV 

5.5.2. Vecmātes kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 
 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu 

Profesionālais nosaukums Atsauces datums  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

− De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

− De bevoegde Examen– commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 1983. gada 23. janvāris 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

2004. gada 1. maijs 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS. 
– Vysvědčení o absolutoriu) 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

  

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 1983. gada 23. janvāris 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss − Hebamme 

− Entbindungspfleger 
 

1983. gada 23. janvāris 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

− Ämmaemand 2004. gada 1. maijs 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Τ.Ε.Ι.) 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

− Μαία 
− Μαιευτής 
 

1983. gada 23. janvāris 

España − Título de matrona 
− Título de asistente obstétrico (matrona) 
− Título de enfermería obstétrica–

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura − Matrona 
− Asistente obstétrico 

1986. gada 1. janvāris 

France Diplôme de sage–femme L'Etat Sage–femme 1983. gada 23. janvāris 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu 

Profesionālais nosaukums Atsauces datums  

Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 1983. gada 23. janvāris 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 1983. gada 23. janvāris 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 2004. gada 1. maijs 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 2004. gada 1. maijs 
Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 

praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 

Akušeris 
 

2004. gada 1. maijs 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 

praktiką akušerijoje 

2. Kolegija   

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 

3. Kolegija   

Luxembourg Diplôme de sage–femme  Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage–femme 1983. gada 23. janvāris 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 2004. gada 1. maijs 
Malta Lawrja jew diploma fl– Istudji tal–Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 2004. gada 1. maijs 
Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport erkende opleidings–
instellingen 

Verloskundige 1983. gada 23. janvāris 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu 

Profesionālais nosaukums Atsauces datums  

Österreich Hebammen–Diplom − Hebammenakademie 
Bundeshebammenlehranstalt 

Hebamme 1994. gada 1. janvāris 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem "magister 
położnictwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 2004. gada 1. maijs 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós–licenciatura) de 
especialização em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

3. – Escolas Superiores de Enfermagem 
− Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

1986. gada 1. janvāris 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana babica / diplomirani 
babičar" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani babičar 2004. gada 1. maijs 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár z pôrodnej 
asistencie" ("Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 2004. gada 1. maijs 

1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen 1. Terveydenhuoltooppi–
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali– ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och 
det sociala området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1994. gada 1. janvāris 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1994. gada 1. janvāris 
United  
Kingdom 

Statement of registration as a Midwife on part 
10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 1983. gada 23. janvāris 
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V.6. Farmaceits 

 
5.6.1. Farmaceitu apmācību kurss 
 

− Augu un dzīvnieku bioloģija 
− Fizika 
− Vispārējā un neorganiskā ķīmija 
− Organiskā ķīmija 
− Analītiskā ķīmija 
− Farmaceitiskā ķīmija, ieskaitot medicīnisko produktu analīzi 
− Vispārējā un lietišķā bioķīmija (medicīniskā) 
− Anatomija un fizioloģija; medicīnas terminoloģija 
− Mikrobioloģija 
− Farmakoloģija un farmakoterapija 
− Farmaceitiskā tehnoloģija 
− Toksikoloģija 
− Farmakognozija 
− Likumdošana un nepieciešamības gadījumā profesionālā ētika 
 

Līdzsvarā starp teorētisko un praktisko apmācību attiecībā uz katru mācību priekšmetu būtiska nozīme jāpiešķir teorijai, lai uzturētu 
apmācības universitātes raksturu. 
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5.6.2. Farmaceitu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 
 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu 

Diplomam pievienotais sertifikāts Atsauces datums 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apoteker / Diplôme de 
pharmacien 

− De universiteiten/ Les universités 
− De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1987. gada 1. oktobris 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

2004. gada 1. maijs 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1987. gada 1. oktobris 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1987. gada 1. oktobris 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  2004. gada 1. maijs 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1987. gada 1. oktobris 

España Título de licenciado en farmacia − Ministerio de Educación y Cultura 
− El rector de una Universidad  

 1987. gada 1. oktobris 

France − Diplôme d’Etat de pharmacien 
− Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1987. gada 1. oktobris 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1987. gada 1. oktobris 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1993. gada 1. novembris 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  2004. gada 1. maijs 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  2004. gada 1. maijs 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  2004. gada 1. maijs 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1987. gada 1. oktobris 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, abbrev: mag. pharm) 

EG 
Egyetem 

 2004. gada 1. maijs 

Malta Lawrja fil–farmaċija Universita` ta' Malta  2004. gada 1. maijs 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo 

dokumentu 
Diplomam pievienotais sertifikāts Atsauces datums 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Pharmacie  1987. gada 1. oktobris 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1994. gada 1. oktobris 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

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

 2004. gada 1. maijs 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1987. gada 1. oktobris 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv "magister farmacije / magistra 
farmacije" 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister farmacije / 
magistra farmacije 

2004. gada 1. maijs 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister farmácie" 
("Mgr.") 

Vysoká škola  2004. gada 1. maijs 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen − Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
− Kuopion yliopisto 

 1994. gada 1. oktobris 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1994. gada 1. oktobris 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1987. gada 1. oktobris 
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V.7. Arhitekts 
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5.7.1. Arhitektu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, ko atzīst saskaņā ar 46. pantu 
 

Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu Kvalifikāciju apliecinošajam 
dokumentam pievienotais sertifikāts 

Atsauces akadēmiskais 
gads 

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur–architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur  
2. Hogere–architectuur–instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint–Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten  
6. "Faculté Polytechnique" van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur–civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux–Arts 
5. Ecoles Saint–Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités  
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988./1989. 

Danmark Arkitekt cand. arch. − Kunstakademiets Arkitektskole i København 
Arkitektskolen i Århus  

 1988./1989. 

Diplom–Ingenieur,  
Diplom–Ingenieur Univ. 

− Universitäten (Architektur/Hochbau) 
− Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
− Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
− Universitäten–Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
− Hochschulen für bildende Künste 
− Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom–Ingenieur,  
Diplom–Ingenieur FH 

− Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
− Universitäten–Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
––––––––– 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen 

Ausbildung gemäß Artikel 43 Absatz 1 anzuerkennen. 

 1988./1989. 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα – µηχανικού  – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988./1989. 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu Kvalifikāciju apliecinošajam 
dokumentam pievienotais sertifikāts 

Atsauces akadēmiskais 
gads 

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 
− Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de 

arquitectura de Barcelona o del Vallès; 
− Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de 

arquitectura de Madrid; 
− Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de 

arquitectura de Las Palmas; 
− Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 

arquitectura de Valencia; 
− Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de 

Sevilla; 
− Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de 

Valladolid; 
− Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de 

arquitectura de La Coruña; 
− Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de 

San Sebastián; 
− Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de 

Pamplona; 

 1988./1989. 

  – Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de 
Henares;  1999./2000. 

  – Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de 
Villanueva de la Cañada ;  1999./2000. 

  – Universidade Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;  1997./1998. 
  – Universidad Europea de Madrid;  1998./1999. 

  – Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de 
Barcelona;  1999./2000. 

  – Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de 
La Salle;  1998./1999. 

  – Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de 
arquitectura de Segovia.  1999./2000. 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu Kvalifikāciju apliecinošajam 
dokumentam pievienotais sertifikāts 

Atsauces akadēmiskais 
gads 

France 1. Diplôme d'architecte DPLG, y 
compris dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture  1988./1989. 

 2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris   
 3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 

section architecture 
  

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.NUI) 

1. National University of Ireland to architecture graduates of University 
College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 
(Previously, until 2002 – Degree 
standard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
 
(College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988./1989. 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu Kvalifikāciju apliecinošajam 
dokumentam pievienotais sertifikāts 

Atsauces akadēmiskais 
gads 

Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma "La Sapienza" 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988./1989. Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998/1999) 
 
 
 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma "La Sapienza" 
 
 

 1998./1999. 
 

 Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno accademico 
2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma "La 
Sapienza" 

 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002./2003. 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu Kvalifikāciju apliecinošajam 
dokumentam pievienotais sertifikāts 

Atsauces akadēmiskais 
gads 

1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met 
goed gevolg afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, afgegeven 
door de betrokken examencommissies 
van respectievelijk: 
–de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
– de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
– de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
– de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
– de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
– de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 42. 

1988./1989. 
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Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu Kvalifikāciju apliecinošajam 
dokumentam pievienotais sertifikāts 

Atsauces akadēmiskais 
gads 

1. Diplom–Ingenieur, Dipl.–Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog–Johann–Universität Graz) 

2. Dilplom–Ingenieur, Dipl.–Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom–Ingenieur, Dipl.–Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold–Franzens–Universität Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz 

 1998./1999. 

Portugal Carta de curso de Licenciatura em 
Arquitectura 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 
– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Universidade Lusíada do Porto – Faculdade de Arquitectura e 

Artes 

 1988./1989. 
 
1991./1992. 

Suomi/ 
Finland 
 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 
tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998./1999. 
 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 
 

 

1998./1999. 
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 Valsts Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu Kvalifikāciju apliecinošajam 
dokumentam pievienotais sertifikāts 

Atsauces akadēmiskais 
gads 

1. Diplomas in architecture 1.  Universities 
Colleges of Art  
Schools of Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Degrees in architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United 
Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board.  
Diploma un grāda iegūšanas kursiem 
arhitektūrā mākslas universitātēs, skolās 
un koledžās jāatbilst noteiktiem 
minimālajiem standartiem, kādi noteikti 
šīs direktīvas 42. pantā un Criteria for 
validation /Vērtēšanas kritēriji/, ko 
publicējusi Royal Institute of British 
Architects /Karaliskais Britu arhitektu 
institūts/ un Architects Registration 
Board /Arhitektu reģistrācijas padome/ 
Vērtēšanas palāta. 
ES pilsoņiem, kuriem pieder Royal 
Institute of British Architects I daļas un 
II daļas sertifikāti, ko atzīst ARB kā 
kompetenta institūcija, ir tiesības. Arī 
tiem ES pilsoņiem, kuriem nav ARB 
atzītu I daļas un II daļas sertifikātu, būs 
tiesīgi uz Certificate of Architectural 
Education /sertifikāts arhitektūras 
izglītībā/, ja viņi var apliecināt 
Padomei, ka viņu izglītības standarts un 
ilgums atbilst šīs direktīvas 42. panta un 
Vērtēšanas kritēriju noteiktajam 
nepieciešamajam standartu 
minimumam. 

1988./1989. 

 
________________________ 
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Iegūtās tiesības attiecībā uz profesijām,  

ko atzīst, pamatojoties uz minimālo apmācības  

nosacījumu saskaņošanu 

 
6.1. Specializēto ārstu iegūtās tiesības 
 

 Bioloģiskā hematoloģija 
Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi  

Stomatoloģija 
Minimālais apmācību ilgums: 3 gadi 

Valsts Nosaukums   Valsts Nosaukums  
Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Atcelšanas datumi 27. panta 5. punkta izpratnē:     
    
* 1983. gada 1. janvāris, izņemot attiecībā uz personām, kuras 
uzsākušas apmācību pirms šī datuma un pabeigušas līdz 1988. 
gada beigām  

   

 
 Dermatoloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi  
Veneroloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums  Valsts Nosaukums 
Ireland Dermatology  Ireland Genito–urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro–ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito–urinary medicine 
 

 Tropu medicīna 
Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi  

Gastroenteroloģiskā ķirurģija 
Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi 

Valsts Nosaukums  Valsts Nosaukums 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave–tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirurgía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’aparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro–entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
   Atcelšanas datumi 25. panta 5. punkta izpratnē:  
    
   * 1983. gada 1. janvāris 
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 Nelaimes gadījumu un katastrofu medicīna 

Minimālais apmācību ilgums: 5 gadi  
Klīniskā neirofizioloģija 

Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 
Valsts Nosaukums  Valsts Nosaukums  
Česká republika Traumatologie 

Urgentní medicína 
 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal–Aċċidenti u l–Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 

 
Zobu, mutes un žokļa–sejas ķirurģija (pamatapmācība medicīnā 

un zobārstniecībā)1 
Minimālais apmācību ilgums: 4 gadi 

Valsts Nosaukums 
Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo–faciale / Stomatologie en mond–
, kaak– en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund–, Kiefer– und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo–facial surgery 
Κύπρος Στοµατο–Γναθο–Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo–

faciale 
Magyarország Arc–állcsont–szájsebészet 
Malta Kirurġija tal–għadam tal–wiċċ 
Suomi/Finland Suu– ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo–facial surgery 
 
 

                                                 
1 Apmācība, kuras rezultātā tiek saņemts zobu, mutes un žokļa-sejas speciālista oficiālās kvalifikācijas 

apliecinājums (pamatapmācība medicīnā un zobārstniecībā) apstiprina pamatstudiju medicīnā (24. pants) 
pabeigšanu un novērtējumu un papildus pamatstudiju zobārstniecībā (34. pants) pabeigšanu un novērtējumu. 
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6.2. Kvalifikāciju apliecinošie dokumenti arhitektiem, kuriem ir iegūtās tiesības saskaņā ar 49. panta 1. punktu 
 

VALSTS Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Atsauces akadēmiskais gads 
België/Belgique/Belgien – diplomi, ko izsniegušas valsts arhitektūras augstskolas vai valsts arhitektūras institūti (architecte–architect) 

– diplomi, ko izsniegusi higher provincial school of architecture of Hasselt (architect) 
– diplomi, ko izsniegušas Royal Academies of Fine Arts (architecte – architect) 
– diplomi, ko izsniegušas 'écoles Saint–Luc' (architecte – architect) 
– universitātes diplomi civilajā celtniecībā, kam pievienots mācekļa sertifikāts, ko izsniegusi arhitektu apvienība un kas attiecīgajām 

personām dod tiesības lietot profesionālo nosaukumu "arhitekts" (architecte – architect) 
– diplomi arhitektūrā, ko izsniegusi centrālā vai valsts eksaminācijas padome arhitektūrā (architecte – architect) 
– civilās celtniecības/arhitektūras diplomi un arhitektūras/inženierzinātnes diplomi, ko izsniegušas universitāšu lietišķo zinātņu fakultātes 

un Polytechnical Faculty of Mons (ingénieur–architecte, ingénieur–architect) 

1987./1988. 

Česká republika – Diplomi, ko izsniegušas fakultātes "České vysoké učení technické" (Čehijas Republikas Tehniskā universitāte Prāgā):  
"Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (Arhitektūras un ēku būvniecības fakultāte) (līdz 1951. gadam),  
"Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (Arhitektūras un ēku būvniecības fakultāte) (no 1951. gada līdz 1960. gadam),  
"Fakulta stavební" (Civilās būvniecības fakultāte) (no 1960. gada) šādās studiju nozarēs: ēku būvniecība un konstrukcijas, ēku 
būvniecība, būvniecība un arhitektūra, arhitektūra (ieskaitot pilsētplānošanu un zemes ierīcības plānošanu), civilā celtniecība un būves 
rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām vai civilās celtniecības studiju programmā ēku būvniecības un arhitektūras 
nozarē,  
"Fakulta architektury" (Arhitektūras fakultāte) (no 1976. gada) šādās studiju nozarēs: arhitektūra, pilsētplānošana un zemes ierīcības 
plānošana vai studiju programmā: arhitektūra un pilsētplānošana šādās studiju nozarēs: arhitektūra, arhitektoniskās projektēšanas teorija, 
pilsētplānošana un zemes ierīcības plānošana, arhitektūras vēsture un vēsturisko pieminekļu restaurācija, vai arhitektūra un ēku 
būvniecība, 

– Diplomi, ko izsniegusi "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (līdz 1951. gadam) arhitektūras un celtniecības nozarē, 
– Diplomi, ko izsniegusi "Vysoká škola stavitelství v Brně" (from 1951 until 1956) arhitektūras un celtniecības nozarē, 
– Diplomi, ko izsniegusi "Vysoké učení technické v Brně", "Fakulta architektury" (Arhitektūras fakultāte) (no 1956. gada) arhitektūras un 

pilsētplānošanas studiju nozarē vai "Fakulta stavební" (Civilās būvniecības fakultāte) (no 1956. gada) celtniecības studiju nozarē, 
– Diplomi, ko izsniegusi "Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava", "Fakulta stavební" (Civilās būvniecības fakultāte) (no 

1997. gada) konstrukciju un arhitektūras studiju nozarē vai civilās celtniecības studiju nozarē, 
– Diplomi, ko izsniegusi "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Arhitektūras fakultāte) (no 1994. gada) arhitektūras un 

pilsētplānošanas studiju programmā arhitektūras studiju nozarē, 
– Diplomi, ko izsniegusi "Akademie výtvarných umění v Praze" tēlotājmākslas programmā arhitektoniskās projektēšanas studiju nozarē, 
– Diplomi, ko izsniegusi "Vysoká škola umělecko–průmyslová v Praze" tēlotājmākslas programmā arhitektūras studiju nozarē, 
– Licences sertifikāts, ko izsniegusi "Česká komora architektů", nenorādot nekādu nozari vai arī ēku būvniecības nozarē; 
 

2006./2007. 
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VALSTS Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Atsauces akadēmiskais gads 

Danmark – diplomi, ko izsniegušas National Schools of Architecture in Copenhagen and Aarhus (architekt) 
– reģistrācijas sertifikāts, ko izsniegusi Board of Architects saskaņā ar 1975. gada 28. maija Likumu Nr. 202 (registreret arkitekt) 
– diplomi, ko izsniegušas Higher Schools of Civil Engineering (bygningskonstruktoer), kam pievienots kompetentu iestāžu sertifikāts, 

apliecinot, ka attiecīgā persona ir nokārtojusi pārbaudi attiecībā uz savu oficiālo kvalifikāciju, ko veido pretendenta sastādīto un īstenoto 
plānu novērtēšana; plāni izstrādāti vismaz sešu gadu efektīvas prakses laikā, veicot tādu profesionālo darbību, kas minēta šīs direktīvas 
44. pantā  

1987./1988. 

Deutschland – diplomi, ko izsniegušas tēlotājmākslas augstskolas (Dipl.–Ing., Architekt (HfbK) 
– diplomi (Architektur/Hochbau), ko izsniegušas 'Technische Hochschulen', tehnisko universitāšu, universitāšu arhitektūras nodaļas, un tik 

lielā mērā, cik šīs iestādes apvienotas 'Gesamthochschulen', 'Gesamthochschulen' (Dipl.–Ing. un jebkurš cits nosaukums, ko personām ar 
šādu diplomu iespējams piešķirt vēlāk) 

– diplomi (Architektur/Hochbau), ko izsniegušas 'Fachhochschulen' arhitektūras nodaļas un, tik lielā mērā, cik šīs iestādes apvienotas 
'Gesamthochschulen', (Architektur/Hochbau) 'Gesamthochschulen' arhitektūras nodaļas, kam gadījumā, ja studiju periods ir mazāks par 
četriem gadiem, taču vismaz trīs gadus ilgs, pievienots sertifikāts, apliecinot, četru gadu profesionālās pieredzes periodu Vācijas 
Federatīvajā Republikā, ko izsniegusi profesionāla iestāde saskaņā ar 43. panta 1. punktu (Ingenieur grad. un jebkurš cits nosaukums, ko 
personām ar šādu diplomu iespējams piešķirt vēlāk) 

– diplomi (Prüfungszeugnisse), ko līdz 1973. gada 1. janvārim izsniegušas 'Ingenieurschulen' un 'Werkkunstschulen' arhitektūras nodaļas, 
kam pievienots kompetentu iestāžu izsniegts sertifikāts, apliecinot, ka attiecīgā persona ir nokārtojusi pārbaudi attiecībā uz savu oficiālo 
kvalifikāciju ko veido pretendenta sastādīto un īstenoto plānu novērtēšana; plāni izstrādāti vismaz sešu gadu efektīvas prakses laikā, 
veicot tādu profesionālo darbību, kas minēta šīs direktīvas 44. pantā 

1987./1988. 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast (diploma in architectural 
studies awarded by the Faculty of Architecture at the Estonian Academy of Arts since 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 
1989-1995 (awarded by Tallinn Art University in 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (awarded 
by the State Art Institute of the Estonian SSR in 1951-1988) 

2006./2007. 

Eλλάς – inženierzinātņu/arhitektūras diplomi, ko izsniedzis Metsovion Polytechnion of Athens, kopā ar sertifikātu, ko izsniegusi Grieķijas 
Tehniskā palāta, piešķirot tiesības veikt darbību arhitektūras jomā 

– inženierzinātņu/arhitektūras diplomi, ko izsniedzis Aristotelion Panepistimion of Thessaloniki, kopā ar sertifikātu, ko izsniegusi Grieķijas 
Tehniskā palāta, piešķirot tiesības veikt darbību arhitektūras jomā 

– inženierzinātņu/civilās celtniecības diplomi, ko izsniedzis Metsovion Polytechnion of Athens, kopā ar sertifikātu, ko izsniegusi Grieķijas 
Tehniskā palāta, piešķirot tiesības veikt darbību arhitektūras jomā 

– inženierzinātņu/civilās celtniecības diplomi, ko izsniedzis Aristotelion Panepistimion of Thessaloniki, kopā ar sertifikātu, ko izsniegusi 
Grieķijas Tehniskā palāta, piešķirot tiesības veikt darbību arhitektūras jomā 

– inženierzinātņu/civilās celtniecības diplomi, ko izsniedzis Panepistimion Thrakis, kopā ar sertifikātu, ko izsniegusi Grieķijas Tehniskā 
palāta, piešķirot tiesības veikt darbību arhitektūras jomā 

– inženierzinātņu/civilās celtniecības diplomi, ko izsniedzis Panepistimion Patron, kopā ar sertifikātu, ko izsniegusi Grieķijas Tehniskā 
palāta, piešķirot tiesības veikt darbību arhitektūras jomā 

1987./1988. 

España – oficiālā arhitekta profesionālā kvalifikācija (título oficial de arquitecto), ko piešķīrusi Izglītības un zinātnes ministrija vai universitātes 1987./1988. 
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VALSTS Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Atsauces akadēmiskais gads 

France – valsts arhitekta diploms, ko izsniegusi Izglītības ministrija līdz 1959. gadam un pēc tam – Kultūras lietu ministrija (architecte DPLG) 
– diplomi, ko izsniegusi 'Ecole spéciale d'architecture' (architecte DESA) 
– diplomi, ko izsniegusi 'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg' (bijusī 'Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg'), 

arhitektūras nodaļa (architecte ENSAIS) 

1987./1988. 

Ireland – bakalaura grāds arhitektūrā, ko piešķīrusi Īrijas Valsts universitāte (B Arch. (NUI)) Universitātes koledžas arhitektūras absolventiem, 
Dublinā 

– standarta grāda diploms arhitektūrā, ko piešķīrusi Tehnoloģijas koledža Boltona ielā, Dublina (Dipl. Arch.) 
– asociētā biedra sertifikāts Royal Institute of Architects of Ireland /Karaliskais Īrijas Arhitektu institūts/ (ARIAI) 
– biedra sertifikāts Royal Institute of Architects of Ireland /Karaliskais Īrijas Arhitektu institūts/ (MRIAI) 

1987./1988. 

Italia – 'laurea in architettura' diplomi, ko izsniegušas universitātes, politehniskie institūti un arhitektūras institūti Venice un Reggio Calabria, 
kam pievienots diploms, kas attiecīgajai personai dod tiesības patstāvīgi nodarboties ar arhitekta profesiju, ko izsniegusi Izglītības 
ministrija pēc tam, kad pretendents nokārtojis valsts eksāmenu, ko pieņem kompetenta padome un kas personai ar šādu diplomu dod 
tiesības patstāvīgi nodarboties ar arhitekta profesiju (dott. Architetto) 

– 'laurea in ingegneria' diplomi ēku būvniecībā, ko izsniegušas universitātes, politehniskie institūti un arhitektūras institūti Venice un 
Reggio Calabria, kam pievienots diploms, kas attiecīgajai personai dod tiesības patstāvīgi nodarboties ar arhitekta profesiju, ko izsniegusi 
Izglītības ministrija pēc tam, kad pretendents nokārtojis valsts eksāmenu, ko pieņem kompetenta padome un kas personai ar šādu diplomu 
dod tiesības patstāvīgi nodarboties ar arhitekta profesiju (dott. Ing. Architetto or dott. Ing. In ingegneria civile) 

1987./1988. 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (Reģistrācijas 
sertifikāts Arhitektu reģistrā, ko izsniedz Kipras Zinātnes un tehnikas palāta (ETEK)) 

2006./2007. 

Latvija – "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958.gadam, 
Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958.  gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība ("diploma of 
architect" awarded by the Department of Architecture of the Faculty of Civil Engineering of Latvia State University until 1958, the 
Department of Architecture of the faculty of Civil Engineering of Riga Polytechnical Institute 1958 – 1991, the Faculty of Architecture of 
Riga Technical University since 1991 and 1992, and the certificate of registration by the Architects Association of Latvia) 

2006./2007. 

Lietuva – inženiera/arhitekta diplomi, ko izsniedzis Kauno politechnikos institutas līdz 1969. gadam (inžinierius architektas/architektas), 
arhitekta/arhitektūras bakalaura/arhitektūras maģistra diplomi, ko izsniedzis Vilnius inžinerinis statybos institutas līdz 1990. gadam, Vilniaus 

– technikos universitetas līdz 1996. gadam, Vilnius Gedimino technikos universitetas kopš 1996. gada (architektas/architektûros 
bakalauras/architektûros magistras), 

– speciālista diplomi, kas apliecina, ka pabeigts kurss arhitektūrā, iegūts arhitektūras bakalaura, arhitektūras maģistra grāds, ko piešķīris 
LTSR Valstybinis dailës institutas līdz 1990. gadam; Vilniaus dailës akademija kopš 1990. gada (architektûros kursas/architektûros 
bakalauras/architektûros magistras), 

– arhitektūras bakalaura/arhitektūras maģistra diplomi, ko izsniegusi Kauno technologijos universitetas kopš 1997. gada (architektûros 
bakalauras/architektûros magistras), 

– Visiem šiem diplomiem jābūt pievienotam atestācijas komisijas izsniegtam sertifikātam, kas piešķir tiesības veikt darbību arhitektūras 
nozarē (Licencēts arhitekts/Atestuotas architektas) 

2006./2007. 
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VALSTS Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Atsauces akadēmiskais gads 

Magyarország – "okleveles építészmérnök" diploma (diploms arhitektūrā, maģistrs arhitektūras zinātnē), ko izsniedz universitātes,  
– "okleveles építész tervező művész" diploma (arhitektūras un būvniecības tehnoloģijas zinātņu maģistra diploms), ko izsniedz 

universitātes 

2006./2007. 

Malta – Perit: Lawrja ta' Perit awarded by the Universita` ta' Malta, kas dod tiesības reģistrēties kā Perit 2006./2007. 
Nederland – sertifikāts, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir nokārtojusi grāda iegūšanas eksāmenu arhitektūrā, ko piešķir Delftu vai Eindhovenas 

tehnisko koledžu arhitektūras nodaļas (bouwkundig ingenieur) 
– diplomi, ko izsniedz valsts atzītas arhitektūras akadēmijas (architect) 
– diplomi, ko līdz 1971. gadam izsniegušas bijušās arhitektūras koledžas (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO) 
– diplomi, ko līdz 1970. gadam izsniegušas bijušās arhitektūras koledžas (vorrtgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO) 
– sertifikāts, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir nokārtojusi 'Bond van Nederlandse Architecten' Arhitektu padomes organizētu eksāmenu 

(Order of Dutch Architects, BNA) (architect) 
– 'Stichting Instituut voor Architectuur' (Arhitektūras institūta fonds) (IVA) diploms, kas izsniegts, pabeidzot šī fonda organizētu kursu un 

kura minimālais ilgums ir četri gadi (architect), kam pievienots kompetentu iestāžu izsniegts sertifikāts, apliecinot, ka attiecīgā persona ir 
nokārtojusi pārbaudi attiecībā uz savu oficiālo kvalifikāciju, ko veido pretendenta sastādīto un īstenoto plānu novērtēšana; plāni izstrādāti 
vismaz sešu gadu efektīvas prakses laikā, veicot tādu profesionālo darbību, kas minēta šīs direktīvas 44. pantā 

kompetentu iestāžu izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka līdz 1985. gada 5. augustam attiecīgā persona ir nokārtojusi grāda iegūšanas 
eksāmenu 'Kandidaat in de bouwkunde', ko organizējušas Delftu vai Eindhovenas tehniskās koledžas, un ka vismaz piecu gadu periodā 
pirms šī datuma persona veikusi arhitekta darbību, kuras raksturs un nozīme atbilstoši Nīderlandes prasībām garantē, ka attiecīgā persona 
ir kompetenta šo darbību veikšanā (architect) 

– sertifikāts, ko kompetentas iestādes izsniedz tikai tām personām, kas līdz 1985. gada 5. augustam sasniegušas 40 gadu vecumu, 
apliecinot, ka vismaz piecu gadu periodā pirms šī datuma persona veikusi arhitekta darbību, kuras raksturs un nozīme atbilstoši 
Nīderlandes prasībām garantē, ka attiecīgā persona ir kompetenta šo darbību veikšanā (architect) 

– septītajā un astotajā rindkopā minētie sertifikāti vairs nav jāatzīst, sākot no dienas, kad Nīderlandē stājušies spēkā normatīvie akti un 
regulas, kas nosaka arhitekta darbību uzņemšanos un veikšanu, lietojot profesionālo nosaukumu "arhitekts", tik lielā mērā, cik lielā mērā 
sakaņā ar šādiem noteikumiem šie sertifikāti nedod tiesības uzsākt šādu darbību, lietojot šo profesionālo nosaukumu  

1987./1988. 

Österreich – diplomi, ko izsniegušas Vīnes un Grācas Tehnoloģijas universitātes un Insbrukas universitāte, Būvinženierijas ("Bauingenieurwesen") un 
Arhitektūras ("Architektur") fakultātes arhitektūras, būvinženierijas ("Bauingenieurwesen"), būvniecības ("Hochbau") un 
"Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen") studiju nozarēs 

– Universitātes izsniegti diplomi par "Bodenkultur" "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft" studiju nozarē 
– diplomi, ko izsniegusi Lietišķās mākslas universitātes koledža Vīnē attiecībā uz studijām arhitektūrā 
– diplomi, ko izsniegusi Tēlotājmākslas akadēmija Vīnē attiecībā uz studijām arhitektūrā 
– sertificētu inženieru (Ing.) diplomi, ko izsniegušas augstākās izglītības tehniskās koledžas vai celtniecības tehniskās koledžas plus 

"Baumeister" licence, kas apliecina, minimums, sešu gadu profesionālo pieredzi Austrijā, ko apstiprina nokārtots eksāmens  
– diplomi, ko izsniegusi Universitātes koledža Lincā par māksliniecisko un rūpniecisko apmācību studijās arhitektūrā  
– būvinženieru vai tehnoloģiju konsultantu kvalifikācijas sertifikāti būvniecības nozarē ("Hochbau", "Bauwesen", 

"Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") saskaņā ar Būvinženierijas likumu 
(Ziviltechnikergesetz, BGBl. No 156/1994) 

1997./1998. 



 
13781/2/04 REV 2  IL/eca 7 
VI PIELIKUMS DG C I    LV 

 

VALSTS Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Atsauces akadēmiskais gads 
Polska Diplomi, ko izsniegušas Arhitektūras fakultātes: 

– Varšavas Tehnoloģijas universitātes Arhitektūras fakultāte Varšavā (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); arhitekta 
profesionālie nosaukumi: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra 
inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt 
(no 1945. gada līdz 1948. gadam nosaukumi: inżynier architekt, magister nauk technicznych; no 1951. gada līdz 1956. gadam nosaukums: 
inżynier architekt; no 1954. gada līdz 1957. gadam, 2. pakāpe, nosaukums: inżyniera magistra architektury; no 1957. gada līdz 1959. gadam 
nosaukums: inżyniera magistra architektury; no 1959. gada līdz 1964. gadam nosaukums: magistra inżyniera architektury; no 1964. gada līdz 
1982. gadam nosaukums: magistra inżyniera architekta; no 1983. gada līdz 1990. gadam nosaukums: magister inżynier architekt; kopš 1991. 
gada nosaukums: magistra inżyniera architekta), 

– Krakovas Tehnoloģijas universitātes Arhitektūras fakultāte Krakovā (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); arhitekta 
profesionālais nosaukums: magister inżynier architekt (no 1945. gada līdz 1953. gadam Kalnrūpniecības un metalurģijas universitāte, 
Politehniskā arhitektūras fakultāte – Akademia Górniczo–Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury), 

– Vroclavas Tehnoloģijas universitātes Arhitektūras fakultāte Vroclavā (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); arhitekta 
profesionālie nosaukumi: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt 

(no 1949. gada līdz 1964. gadam nosaukumi: inżynier architekt, magister nauk technicznych; no 1956. gada līdz 1964. gadam nosaukums: 
magister inżynier architektury; kopš 1964. gada nosaukums: magister inżynier architekt), 

– Silēzijas Tehnoloģijas universitāte, Arhitektūras fakultāte Glivicē (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); arhitekta profesionālais 
nosaukums: inżynier architekt; magister inżynier architekt (no 1945. gada līdz 1955. gadam Inženierijas un būvniecības fakultāte – Wydział 
Inżynieryjno–Budowlany, nosaukums: inżynier architekt; no 1961. gada līdz 1969. gadam Industriālās celtniecības un vispārējās inženierijas 
fakultāte – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, nosaukums: magister inżynier architekt; no 1969. gada līdz 1976. gadam 
Būvinženierijas un arhitektūras fakultāte – Wydział Budownictwa i Architektury, nosaukums: magister inżynier architekt; kopš 1977. gada 
Arhitektūras fakultāte – Wydział Architektury, nosaukums: magister inżynier architekt, un kopš 1995. gada nosaukums: inżynier architekt), 

– Poznaņas Tehnoloģijas universitāte, Arhitektūras fakultāte Poznaņā (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); arhitekta profesionālais 
nosaukums: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (no 1945. gada līdz 1955. gadam Inženierijas skola, 
Arhitektūras fakultāte – Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, nosaukums: inżynier architektury; kopš 1978. gada nosaukums: magister 
inżynier architekt, un kopš 1999. gada nosaukums: inżynier architekt), 

– Gdaņskas Tehniskā universitāte, Arhitektūras fakultāte Gdaņskā (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); arhitekta profesionālais 
nosaukums: magister inżynier architekt (no 1945. gada līdz 1969. gadam Arhitektūras fakultāte – Wydział Architektury, no 1969. gada līdz 
1971. gadam Būvinženierijas un arhitektūras fakultāte – Wydział Budownictwa i Architektury, no 1971. gada līdz 1981. gadam Arhitektūras 
un pilsētplānošanas institūts – Instytut Architektury i Urbanistyki, kopš 1981. gada Arhitektūras fakultāte – Wydział Architektury), 

– Bjalostokas Tehniskā universitāte, Arhitektūras fakultāte Bjalostokā (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); arhitekta 
profesionālie nosaukumi: magister inżynier architekt (no 1975. gada līdz 1989. gadam Arhitektūras institūts – Instytut Architektury), 

– Tehniskā universitāte Lodzā, Būvinženierijas, arhitektūras un vides inženierijas fakultāte Lodzā (Politechnika Łódzka, Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); arhitekta profesionālie nosaukumi: inżynier architekt; magister inżynier architekt (no 
1973. gada līdz 1993. gadam Būvinženierijas un arhitektūras fakultāte – Wydział Budownictwa i Architektury, un kopš 1992. gada 
Būvinženierijas, arhitektūras un vides inženierijas fakultāte – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; nosaukums: no 
1973. gada līdz 1978. gadam nosaukums: inżynier architekt, kopš 1978. gada nosaukums: magister inżynier architekt), 

– Ščecinas Tehniskā universitāte, Būvinženierijas un arhitektūras fakultāte Ščecinā (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i 
Architektury); arhitekta profesionālie nosaukumi: inżynier architekt; magister inżynier architekt  (no 1948. gada līdz 1954. gadam Augstākā 
inženierijas skola, Arhitektūras fakultāte – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, nosaukums: inżynier architekt, kopš 1970. 
gada nosaukums: magister inżynier architekt, un kopš 1998. gada nosaukums: inżynier architekt), 

Visiem šiem diplomiem jābūt pievienotam sertifikātam par piederību pie organizācijas, ko izsniegusi attiecīgā reģionālā arhitektu palāta Polijā un 
kas piešķir tiesības veikt darbību arhitektūras jomā Polijā. 

2006./2007. 
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VALSTS Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Atsauces akadēmiskais gads 

Portugal – diploms ''diploma do curso especial de arquitectura'', ko piešķīrušas Tēlotājmākslas skolas Lisabonā un Porto 
– arhitekta diploms 'diploma de arquitecto', ko piešķīrušas Tēlotājmākslas skolas Lisabonā un Porto 
– diploms ''diploma do curso de arquitectura'', ko piešķīrušas Tēlotājmākslas augstskolas Lisabonā un Porto 
– diploms ''diploma de licenciatura em arquitectura'', ko piešķīrusi Tēlotājmākslas augstskola Lisabonā 
– diploms ''carta de curso de licenciatura em arquitectura'', ko piešķīrusi Lisabonas Tehniskā universitāte un Porto universitāte 
– universitātes diploms būvinženierijā (licenciatura em engenharia civil), ko piešķīris Lisabonas Tehniskās universitātes Tehniskais institūts 
– universitātes diploms būvinženierijā (licenciatura em engenharia civil), ko piešķīrusi Porto universitātes Inženierijas (de Engenharia) 

fakultāte 
– universitātes diploms būvinženierijā (licenciatura em engenharia civil), ko piešķīrusi Koimbras universitātes Zinātnes un tehnoloģijas 

fakultāte 
– universitātes diploms būvinženierijā, ražošanā (licenciatura em engenharia civil, produção), ko piešķīrusi Minho universitāte 

1987./1988. 

Slovenija – "Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" (universitātes diplms arhitektūrā), ko 
izsniegusi Arhitektūras fakultāte un kam pievienots likumīgi atzītas kompetentas iestādes arhitektūras nozarē izsniegts sertifikāts, 
piešķirot tiesības veikt darbību arhitektūras nozarē, 

– universitātes diploms, ko izsniegušas tehniskās fakultātes, piešķirot nosaukumu "univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / 
univerzitetna diplomirana inženirka", kam pievienots likumīgi atzītas kompetentas iestādes arhitektūras nozarē izsniegts sertifikāts, 
piešķirot tiesības veikt darbību arhitektūras nozarē 

2006./2007. 
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VALSTS Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Atsauces akadēmiskais gads 

Slovensko – diploms "arhitektūras un ēku būvniecības" ("architektúra a pozemné staviteľstvo") studiju nozarē, ko izsniegusi Slovākijas Tehniskā 
universitāte (Slovenská vysoká škola technická) Bratislavā 1950. – 1952. gadā (nosaukums: Ing.), 

– diploms "arhitektūras" ("architektúra") studiju nozarē, ko izsniegusi Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras un ēku būvniecības 
fakultāte (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavā 1952. – 1960. gadā (nosaukums: 
Ing. arch.), 

– diploms "ēku būvniecības" ("pozemné staviteľstvo") studiju nozarē, ko izsniegusi Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras un ēku 
būvniecības fakultāte (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavā 1952. – 1960. gadā 
(nosaukums: Ing.), 

– diploms "arhitektūras" ("architektúra") studiju nozarē, ko izsniegusi Slovākijas Tehniskās universitātes Būvinženierijas fakultāte 
(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavā 1961. – 1976. gadā (nosaukums: Ing. arch.), 

– diploms "ēku būvniecības" ("pozemné stavby") studiju nozarē, ko izsniegusi Slovākijas Tehniskās universitātes Būvinženierijas fakultāte 
(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavā 1961. – 1976. gadā (nosaukums: Ing.), 

– diploms "arhitektūras" ("architektúra") studiju nozarē, ko izsniegusi Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte (Fakulta 
architektúry, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavā kopš 1977. gada (nosaukums: Ing. arch.), 

– diploms "pilsētprojektēšanas" ("urbanizmus") studiju nozarē, ko izsniegusi Slovākijas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte 
(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) Bratislavā kopš 1977. gada (nosaukums: Ing. arch.), 

– diploms "ēku būvniecības" ("pozemné stavby") studiju nozarē, ko izsniegusi Slovākijas Tehniskās universitātes Būvinženierijas fakultāte 
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavā 1977. – 1997. gadā (nosaukums: Ing.), 

– diploms "arhitektūras un ēku būvniecības" ("architektúra a pozemné staviteľstvo") studiju nozarē, ko izsniegusi Slovākijas Tehniskā 
universitātes Būvinženierijas fakultāte (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavā kopš 1998. gada (nosaukums: Ing.), 

– diploms "ēku būvniecība – specializācija: arhitektūra" ("pozemné stavby – špecializácia: architektúra"), ko izsniegusi Slovākijas Tehniskā 
universitātes Būvinženierijas fakultāte (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavā 2000. – 2001. gadā (nosaukums: 
Ing.), 

– diploms "ēku būvniecības un arhitektūras" ("pozemné stavby a architektúra") studiju nozarē, ko izsniegusi Slovākijas Tehniskā 
universitātes Būvinženierijas fakultāte (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) Bratislavā kopš 2001. gada (nosaukums: Ing.), 

– diploms "arhitektūras" ("architektúra") studiju nozarē, ko izsniegusi Tēlotājmākslas un dizaina akadēmija (Vysoká škola výtvarných 
umení) Bratislavā kopš 1969. gada (nosaukums: Akad. arch. līdz 1990. gadam; Mgr. 1990. – 1992. gadā; Mgr. arch. 1992. – 1996. gadā; 
Mgr. art. kopš 1997. gada), 

– diploms "ēku būvniecības" ("pozemné staviteľstvo") studiju nozarē, ko izsniegusi Tehniskās universitātes Būvinženierijas fakultāte 
(Stavebná fakulta,Technická univerzita) Košicē 1981. – 1991. gadā (nosaukums: Ing.), 

Visiem šiem diplomiem jābūt pievienotam: 
– licences sertifikātam, ko izsniegusi Slovākijas Arhitektu palāta (Slovenská komora architektov) Bratislavā, bez nozares precizējuma vai 

arī "ēku būvniecības" ("pozemné stavby"), vai "zemes ierīcības" ("územné plánovanie") nozarē, 
– licences sertifikātam, ko izsniegusi Slovākijas Būvinženieru palāta (Slovenská komora stavebných inžinierov) Bratislavā ēku būvniecības 

nozarē ("pozemné stavby") 

2006./2007. 

Suomi/Finland – diplomi, ko piešķīrušas Tehnoloģijas universitāšu un Oulu universitātes arhitektūras nodaļas (arkkitehti/arkitekt) 
– diplomi, ko piešķīruši Tehnoloģijas institūti (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997./1998. 
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VALSTS Kvalifikāciju apliecinošais dokuments Atsauces akadēmiskais gads 

Sverige – diplomi, ko izsniegusi Arhitektūras skola pie Karaliskā Tehnoloģijas institūta, Chalmers Tehnoloģijas institūts un Tehnoloģijas institūts 
pie Lundas universitātes (arkitekt, universitātes diploms arhitektūrā) 

– biedra sertifikāti "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR), ja attiecīgās personas savu apmācību ir saņēmušas valstī, uz kuru attiecas šī 
direktīva  

1997./1998. 

United Kingdom – kvalifikācija, kas piešķirta pēc sekojošu eksāmenu nokārtošanas: 
– Royal Institute of British Architects 
– arhitektūras skolas pie universitātēm, politehnikumiem, koledžām, akadēmijām, tehnoloģijas un mākslas skolām 
ko uz 1985. gada 10. jūniju atzina Architects Registration Council of the United Kingdom /Apvienotās Karalistes Arhitektu reģistrācijas 
padome/, nolūkā veikt reģistrāciju (Architect) 

– sertifikāts, kas apliecina, ka attiecīgajai personai ir iegūtās tiesības lietot profesionālo nosaukumu "arhitekts" saskaņā ar 1931. gada 
Arhitektu reģistrācijas likuma 6. sadaļas 1. panta a) punktu, 6. sadaļas 1. panta b) punktu  vai 6. sadaļas 1. pantu (Architect) 

– sertifikāts, kas apliecina, ka attiecīgajai personai ir iegūtās tiesības lietot profesionālo nosaukumu "arhitekts" saskaņā ar 1938. gada 
Arhitektu reģistrācijas likuma 2. sadaļu (Architect) 

1987./1988. 

 
 

________________________ 
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VII PIELIKUMS 

 

Dokumenti un sertifikāti, ko iespējams prasīt saskaņā ar 50. panta 1. punktu 

 

1. Dokumenti 

 

a) Attiecīgās personas pilsonību apliecinošs dokuments. 

 

b) Attiecīgās personas profesionālās kompetences atestācijas vai kvalifikāciju apliecinošie 

dokumenti, kas dod iespēju pretendēt uz konkrēto profesiju, kā arī profesionālās pieredzes 

atestācijas kopijas, kur tas nepieciešams. 

 

Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var uzaicināt pretendentu sniegt informāciju 

attiecībā uz viņa apmācību tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams, lai noteiktu iespējamās 

būtiskās atšķirības no nepieciešamās profesionālās izglītības, kā noteikts 14. pantā. Ja 

pretendentam nav iespējams sniegt šādu informāciju, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 

iestādes vēršas izcelsmes dalībvalsts kontaktpunktā, kompetentajā iestādē vai kādā citā 

atbilstošā iestādē. 

 

c) Gadījumos, kas minēti 16. pantā - sertifikāts attiecībā uz profesionālās darbības raksturu un 

ilgumu, ko izsniegusi kompetentā iestāde vai struktūra izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no 

kuras ārvalstnieks ieradies. 
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d) Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde prasa no personām, kas vēlas veikt darbību 

reglamentētā profesijā, apliecinājumu, ka viņu raksturojums vai reputācija ir laba vai viņi nav 

pasludināti par bankrotējušiem, vai arī atliek vai noliedz darbu šajā profesijā smaga 

amatpārkāpuma vai krimināla pārkāpuma dēļ, tad dalībvalsts akceptē kā pietiekamu 

apliecinājumu attiecībā uz dalībvalstu pilsoņiem, kas vēlas nodarboties ar šo profesiju 

uzņēmējas valsts teritorijā, uzrādīt dokumentus, ko izsniegušas kompetentas iestādes 

izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras ārvalstnieks ieradies, tādējādi apliecinot, ka šīs 

prasības ir ievērotas. Šīm iestādēm ir pienākums sniedz nepieciešamos dokumentus divu 

mēnešu laikā. 

 

Ja kompetentās iestādes izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras ārvalstnieks ieradies, 

neizsniedz šā punkta pirmajā daļā minētos dokumentus, tādus dšādus okumentus var aizstāt ar 

zvērestu apliecināts paziņojums vai – dalībvalstīs, kurās nav paredzēts ar zvērestu apliecināts 

paziņojums – oficiāls paziņojums, ko attiecīgā persona sniedz tiesu vai administratīvajai 

iestādei vai - atbilstošos gadījumos - notāram vai kvalificētai profesionālajai organizācijai 

izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras ārvalstnieks ieradies; šāda iestāde vai notārs 

izsniedz rakstisku apliecinājumu ar zvērestu apliecinātā paziņojuma vai oficiālā paziņojuma 

autentiskumam. 

 

e) Ja uzņēmēja dalībvalsts no saviem pilsoņiem, kas vēlas uzņemties reglamentētu profesiju, 

prasa dokumentu attiecībā uz pretendenta fizisko vai garīgo veselību, tad dalībvalsts akceptē 

kā minētā pietiekamu apliecinājumu tāda dokumenta iesniegšanu, kāds tiek prasīts izcelsmes 

dalībvalstī. Ja izcelsmes dalībvalsts šādu dokumentu neizsniedz, uzņēmēja dalībvalsts akceptē 

apliecību, ko izsniegusi šīs valsts kompetenta iestāde. Šajā gadījumā izcelsmes dalībvalsts 

kompetentajām iestādēm jāiesniedz prasītais dokuments divu mēnešu laikā. 
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f) Ja uzņēmēja dalībvalsts no saviem pilsoņiem, kas vēlas uzņemties reglamentētu profesiju, 

sniegt: 

 

– pretendenta finansiālā stāvokļa apliecinājumu, 

 

– apliecinājumu, ka pretendents ir apdrošinājies pret finansiāla rakstura risku, kādu rada 

viņa profesionālā atbildība saskaņā ar uzņēmējā dalībvalstī spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un regulām, ņemot vērā apdrošināšanas segumu termiņu un 

apjomu, 

 

šī dalībvalsts akceptē kā pietiekamu apliecinājumu atzinumu, ko izsniegušas citas dalībvalsts 

bankas un apdrošināšanas uzņēmumi. 

 

2. Sertifikāti 

 

Lai sekmētu šīs direktīvas III sadaļas III nodaļas piemērošanu, dalībvalstis var noteikt, ka personai, 

kura atbilst minimālajām apmācības prasībām, papildus kvalifikāciju apliecinošajam dokumentam  

jāiesniedz savas izcelsmes valsts kompetento iestāžu izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka šis 

kvalifikāciju apliecinošais dokuments atbilst šīs direktīvas prasībām. 
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I. IEVADS 

 

1. 2002. gada 7. martā Komisija iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu1, kas balstīts uz EK dibināšanas 

līguma 40. pantu, 47. panta 1. punktu, 2. punkta pirmo un trešo teikumu un 55. pantu. 

 

2. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza savu atzinumu 2002. gada 18. septembrī.2 

 

3. Eiropas Parlaments iesniedza atzinumu pēc pirmā lasījuma 2004. gada 11. februārī3.  

 

4. Komisija iesniedza grozīto priekšlikumu 2004. gada 20. aprīlī4. 

 

5. 2004. gada 21. decembrī Padome pieņēma kopēju nostāju saskaņā ar EK Dibināšanas 

līguma 251. pantu. 

 

II. MĒRĶI 

 

6. Priekšlikuma galvenais mērķis ir konsolidācija un vienkāršošana. Tas tiecas konsolidēt 

vienā direktīvā divpadsmit "nozaru" direktīvas par ārstiem, vispārējās aprūpes māsām, 

zobārstiem, veterinārārstiem, vecmātēm, farmaceitiem un arhitektiem, kā arī trīs 

"vispārējās sistēmas" direktīvas, lai noteiktu vienkāršākus un skaidrākus noteikumus 

attiecīgajām profesijām. Atstājot spēkā galvenos nosacījumus un garantijas, tas 

vienkāršo struktūru un uzlabo sistēmas darbību. Tas tāpat nosaka vienkāršākus 

noteikumus pārrobežu pakalpojumu sniegšanai nekā direktīvas, kas piemērojamas 

brīvībai veikt uzņēmējdarbību, lai veicinātu turpmāko darba un pakalpojumu tirgus 

elastīgumu. Administratīvo vienkāršošanu cenšas panākt, aizvietojot pastāvošo komiteju 

virkni ar vienu vienīgu regulatīvo komiteju. Priekšlikums satur arī virkni noteikumu, 

kas attiecas uz paplašinātu sadarbību starp valstu pārvaldes iestādēm, kā arī ar Komisiju, 

lai sniegtu informāciju un konsultācijas pilsoņiem un risinātu problēmas. 

 

                                                 
1 OV C 181E, 30.07.2002., 183. lpp. 
2 OV C 61, 14.03.2003., 67. lpp. 
3 Vēl nav publicēts "Oficiālajā Vēstnesī". 
4 COM(2004) 317 - 8722/04 
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III. KOPĒJĀ NOSTĀJA 

 

I sadaļa - Vispārēji noteikumi 

 

7. 2. panta 2. punktā Padome aizvietoja terminu "reglamentētā profesionālā darbība" ar 

"reglamentēta profesija 3. panta 1. punkta (a) apakšpunkta izpratnē", tā kā iepriekšējais 

termins, atšķirībā no pēdējā, nav definēts 3. pantā.  

 

8. Lai noskaidrotu attiecības starp šo direktīvu un citām direktīvām, izņemot tās, kuras tiek 

atceltas ar priekšlikuma 57. pantu (kopējās nostājas 61. pants)5, Padome 2. pantā iekļāva 

jaunu 3. punktu, un jaunu apsvērumu (kopējās nostājas 37. apsvērums).  

 

9. Eiropas Parlaments ir ierosinājis jaunu 2.a punktu 2. pantā, ar kuru notāri netiktu 

iekļauti šīs direktīvas darbības jomā. Padome nepieņēma šo grozījumu dēļ iemesliem, 

kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā. 

 

 Šajā kontekstā Padome akceptēja Eiropas Parlamenta 31.grozījuma būtību 31. 

apsvērumā (kopējās nostājas 36. apsvērums), tā formulējumu pielāgojot EK dibināšanas 

līguma 45. panta izteiksmei. Turklāt, Padome 

                                                 
5 Kopējā nostājā izmantota nepārtraukta numerācija. Gadījumos, ja tās rezultātā apsvērumu, 

pantu un/vai punktu numuri kopējā nostājā un Komisijas priekšlikumā ir atšķirīgi, šajā 
dokumentā min gan numurs Kopienas priekšlikumā, gan arī kopējā nostājā.  
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uzskata par lieku paziņot, ka šī direktīva neietekmē Līguma noteikumu piemērošanu 

(45. pants un 39. panta 4. punkts), un tādēļ dzēsa šo paziņojumu no šī apsvēruma. 

Padome tāpat uzskata, ka atsauce uz veselības un patērētāju aizsardzību ir izsakāma 

atsevišķā apsvērumā (kopējās nostājas 38. apsvērums). 

 

10. Eiropas Parlaments piedāvāja jaunu 2.a pantu, kurš paplašinātu direktīvas darbības 

jomu, ietverot trešo valstu pilsoņus (36. grozījums). Padome nepieņēma šo grozījumu 

dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā. Līdzīgu iemeslu dēļ 

Padome ierobežoja 2. panta 2.punkta piemērošanas jomu uz "dalībvalstu pilsoņiem". 

 

11. 3. panta 1. punktā Padome pievienoja papildus definīcijas no (d) līdz (h), pārņemot 

definīcijas, kuras jau izmanto spēkā esošajās direktīvās. Līdzīgi tam, Padome pievienoja 

precizējumu 3. panta 1. punkta a) apakšpunktam un 2. punktam, izmantojot 

formulējumu no Direktīvas 92/51/EEK 1. panta. 

 

12. Eiropas Parlaments piedāvāja pievienot 3. panta 1. punktam "brīvo profesiju" definīciju 

(37. grozījums). Padome nepieņēma šo grozījumu dēļ iemesliem, kurus Komisija 

minējusi grozītajā priekšlikumā. 

 

13. Eiropas Parlaments piedāvāja papildinājumu 3. panta 3. punktam (38. grozījums). 

Padome piekrīt Komisijai, ka šis papildinājums ir lieks, un tādēļ to nepieņēma. 

 

14. Eiropas Parlaments piedāvāja 4. panta 1. punktā atsauci ne tikai uz tiesībām, bet arī uz 

pienākumiem (39. grozījums). Komisija grozītajā priekšlikumā atbalsta šo 

papildinājumu pēc būtības, tomēr dodot priekšroku Direktīvu 89/48/EEK un 92/51/EEK 

terminoloģijas izmantošanai ("tādi paši nosacījumi"). Šajā jautājumā Padome piekrita 

Komisijai. 
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15. Komisijas priekšlikuma 4. panta 3. punkts attiecas uz situāciju, kad profesija, kurā 

pretendents ir kvalificēts piederības dalībvalstī, ir autonoma profesionāla aktivitāte, kas 

attiecas uz plašāku aktivitāšu jomu uzņēmējā dalībvalstī; tas pieprasa, lai pretendenta 

kvalifikācijas atzīšana nodrošinātu viņam pieeju tikai šai aktivitātei uzņēmējā 

dalībvalstī, ja atšķirība ir pārāk liela, to varētu segt ar kompensācijas līdzekli saskaņā ar 

14. pantu. Padome ir pret dalībvalstu pienākumu nodrošināt daļēju pieeju profesijai šādā 

veidā, un tādēļ tā svītroja šo noteikumu. Sekojoši, Eiropas Parlamenta piedāvātie 

grozījumi 4. panta 3. punktam (41.un 139. grozījums) vairs nav vajadzīgi. Padome tāpat 

dzēsa 48. panta 1. punkta otro daļu kā lieku, neesot 4. panta 3. punktam (tas atbilst 

Eiropas Parlamenta 112. grozījumam).  

 

II sadaļa - Brīva pakalpojumu sniegšana 

 

16. spēkā esošās "vispārējās sistēmas" direktīvas neietver īpašus noteikumus par 

nosacījumiem, kas piemērojami pārrobežu pakalpojumu sniegšanai. Komisijas 

priekšlikuma II sadaļas mērķis ir paredzēt noteikumus, kas skaidri nosaka, ka īslaicīgai 

un gadījuma rakstura pārrobežu pakalpojumu sniegšanai ir jāpiemēro mazāk apgrūtinoši 

nosacījumi, nekā attiecībā uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību, saskaņā ar Tiesas juridisko 

praksi. Padome, piekrītot šim mērķim, veica virkni izmaiņu, kuru mērķis galvenokārt ir 

labāk līdzsvarot, no vienas puses, īslaicīgas un gadījuma rakstura pārrobežu 

pakalpojumu sniegšanas atvieglošanu, un, no otras puses, stingru sabiedrības veselības 

un drošības un patērētāju aizsardzības nodrošināšanu.  Šīs izmaiņas sīkāk paskaidrotas 

tālāk. 

 

17. Komisija 5. panta 2. punktā piedāvāja pieņēmumu, ka īslaicīgai un gadījuma rakstura 

pārrobežu pakalpojumu sniegšanai nevajadzētu pārsniegt sešpadsmit nedēļas gadā.  

Eiropas Parlaments (45. un 4. grozījums) piedāvāja atcelt šo pieņēmumu. Padome 

piekrīt Eiropas Parlamentam, ka vienots laika kritērijs nebūtu piemērojams visām 

profesijām un visiem apstākļiem, un tādēļ izvēlējās noteikumu, ka to, vai pārrobežu 

pakalpojumu sniegšana ir īslaicīga vai gadījuma rakstura, nosaka atsevišķi katram 

gadījumam, īpaši saistībā ar to ilgumu, biežumu, regularitāti un pastāvību. 5. apsvērums 

tāpat ir attiecīgi pielāgots. 
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18. Priekšlikuma 5.panta 1. punkta (b) apakšpunkts satur nosacījumu, lai pakalpojumu 

sniedzējs būtu nodarbojies ar profesiju vismaz divus gadus reģistrācijas dalībvalstī 

gadījumos, kad šī profesija reģistrācijas dalībvalstī nav regulēta. Padome uzskata, ka 

patērētāju aizsardzības interesēs šim divu gadu laikposmam būtu jāiekļaujas pēdējos 

desmit gados pirms pakalpojuma sniegšanas. Tā tāpat uzskata, ka prasību par diviem 

gadiem nevajadzētu pielietot gadījumos, kad, lai arī pati profesija netiek regulēta 

reģistrācijas dalībvalstī, tomēr izglītība un apmācība, kas noved pie šīs profesijas, tiek 

regulētas. 

 

19. Padome uzskata, ka, ja īslaicīga vai gadījuma rakstura pakalpojumu sniegšana pieprasa 

pakalpojumu sniedzēja fizisku klātbūtni uzņēmējā dalībvalstī, patērētāju aizsardzības un 

drošības interesēs viņam jāievēro atsevišķi šīs dalībvalsts disciplinārie noteikumi. 

Proporcionalitātes labad kopējās nostājas 5. panta 3. punkts un saistītais apsvērums 

(kopējās nostājas 8. apsvērums) ierobežo piemērojamos disciplināros noteikumus, kam 

ir jābūt stingri atbilstošiem.  

 

20. Saskaņā ar priekšlikuma 6. panta (a) punktu īslaicīgu un gadījuma rakstura pakalpojumu 

sniedzēji tiek atbrīvoti no prasībām, kas ir saistītas ar pilnvarojumu, reģistrāciju vai 

līdzdalību profesionālā organizācijā vai institūcijā uzņēmējā dalībvalstī. Lai atvieglotu 

uzņēmējas dalībvalsts disciplināro noteikumu piemērošanu, ja tas ir nepieciešams (sk. 

19. punktu), Padome ir pievienojusi noteikumu par iespēju dalībvalstij atkāpties no šī 

atbrīvojuma, piešķirot vai nu automātisku pagaidu reģistrāciju, vai pro forma līdzdalību 

šādā organizācijā vai institūcijā. Šī atkāpe tāpat balstās uz Eiropas Parlamenta 141. un 5. 

grozījumu, ar nosacījumu, ka šāda reģistrācija vai dalība nekādā veidā neaizkavē vai 

nesarežģī pakalpojumu sniegšanu un nepieprasa nekādas papildus izmaksas 

pakalpojumu sniedzējam.  Ņemot vērā šo vispārējo atkāpi, Padome neuzskata par 

nepieciešamu noteikt specifiskāku atkāpi no 6. panta tiem pakalpojumu sniedzējiem, 

kuriem ir jāievēro īpašs profesionālās atbildības režīms, kā to piedāvājis Eiropas 

Parlaments 189. un 143. grozījumā. 
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21. Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 7. pantu, pakalpojumu sniedzējam, kurš pārvietojas 

uz uzņēmēju dalībvalsti, lai sniegtu īslaicīgus vai gadījuma rakstura pakalpojumus, būtu 

iepriekš jāinformē reģistrācijas dalībvalsts kontaktpunkts.  Eiropas Parlaments 

ierosināja (50. grozījums), ka viņam būtu jāinformē kompetentās iestādes gan 

reģistrācijas dalībvalstī, gan uzņēmējā dalībvalstī, kā arī uzliekot pienākumus 

reģistrācijas valsts kompetentajām iestādēm. Kopējā nostājā Padome pauž uzskatu, ka ir 

lietderīgi informēt kompetento uzņēmējas dalībvalsts iestādi, kurai būtu jāzina, ka 

pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumus tās teritorijā; pieprasīt, lai pakalpojuma 

sniedzējs informētu abas dalībvalstis, un noteikt papildus administratīvos pienākumus 

reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei (kā to ierosināja Eiropas Parlaments) 

būtu pretrunā ar mērķi atvieglot pārrobežu pakalpojumu sniegšanu.  Turklāt Padome 

uzskata, ka pakalpojumu sniedzējam vajadzētu iesniegt atbilstošu deklarāciju tikai tad, 

ja to pieprasa uzņēmēja dalībvalsts, un šo deklarāciju var pieprasīt tikai pirmajā reizē, 

kad pakalpojumu sniedzējs pārvietojas uz uzņēmēja dalībvalsti, lai sniegtu 

pakalpojumu, un pēc tam reizi gadā, ja viņš tajā gadā ir iecerējis sniegt šādus 

pakalpojumus uzņēmēju dalībvalstī (kopējās nostājas 7. panta 1. punkts). Padome tāpat 

ieviesa iespēju dalībvalstīm pieprasīt, lai deklarācijai tiktu pievienots ierobežots 

dokumentu skaits (kopējās nostājas 7. panta 2. punkts un 7. apsvērums). 

 

22. Padome uzskata, ka noteikums par profesionālo titulu, saskaņā ar kuru ir jāsniedz 

īslaicīgi un gadījuma rakstura pārrobežu pakalpojumi, ir iekļaujams 7. pantā, nevis 5. 

panta 3. punktā, ka to piedāvāja Komisija. Tādēļ kopējā nostājā tas ir iekļauts 7. panta 3. 

punktā. Turklāt, divos atsevišķos gadījumos Padome atkāpās no vispārējā principa, ka 

šādus pakalpojumus jāsniedz saskaņā ar reģistrācijas valsts profesionālo titulu: tos 

jāsniedz saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts profesionālo titulu gadījumos, kuri noteikti 

kopējās nostājas 7. panta 3. punkta pēdējā teikumā un 7. panta 4. punkta pēdējā daļā. 
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23. Padome ieviesusi iespēju pārbaudīt īslaicīgu un gadījuma rakstura pārrobežu 

pakalpojumu sniedzēja profesionālo kvalifikāciju pirms tam, kad tiek sniegti pirmie 

pakalpojumi, šādos gadījumos: regulētu profesiju gadījumā, kam ir ietekme uz 

sabiedrības veselību vai drošību un kas neizmanto automātiskas atzīšanas priekšrocību 

saskaņā ar III sadaļas III nodaļu; tikai tad, kad pārbaudes nolūks ir izvairīties no smaga 

kaitējuma pakalpojuma saņēmēja veselībai vai drošībai pakalpojuma sniedzēja 

profesionālās kvalifikācijas trūkuma dēļ, un kad tas nepārsniedz šajā nolūkā 

nepieciešamo (kopējās nostājas 7. panta 4. punkts un 6. apsvērums). 

 

24. No dokumentiem, kurus uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt no reģistrācijas dalībvalsts 

saskaņā ar 8. pantu, Padome svītroja pakalpojumu sniedzēja valstiskās piederības 

apliecinājuma dokumentu, kā arī apliecinājumu, ka viņš atbilst 5. panta 1. punkta (b) 

apakšpunkta prasībām, tā kā tie ir dokumenti, kurus var pieprasīt no paša pakalpojumu 

sniedzēja saskaņā ar kopējās nostājas 7. panta 2. punkta (a) un (d) apakšpunktu.  No 

otras puses, pakalpojuma saņēmēja veselības aizsardzības un drošības interesēs, Padome 

papildus noteica iespēju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm pieprasīt no 

reģistrācijas dalībvalsts iestādēm jebkura veida informāciju par jebkādu profesionāla 

rakstura disciplināru vai soda sankciju neesamību (kopējās nostājas 8. panta 1. punkts). 

Papildus tam, tā paša iemesla dēļ, Padome pievienoja noteikumu par informācijas 

apmaiņu saistībā ar sūdzību, kas iesniegta pret pakalpojumu sniedzēju (kopējās nostājas 

8. panta 2. punkts). 

 

25. Padome uzskata, ka, pieprasot dalībvalstīm, lai tās liktu pakalpojumu sniedzējiem 

nodrošināt pakalpojumu saņēmēju ar visu informāciju, kas noteikta 9. pantā, tas visos 

gadījumos nevajadzīgi administratīvi noslogotu gan dalībvalstis, gan arī pakalpojumu 

sniedzēju.  Tādēļ Padome dod iespēju dalībvalstīm pieprasīt no pakalpojumu sniedzēja  
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jebkādus vai visus uzskaitītos informatīvos dokumentus, un ir izslēgusi no šīs iespējas 

gadījumus, kuros pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts profesionālo 

titulu.  Padome svītroja no saraksta dokumentu par reģistrācijas valstī piemērojamajiem 

profesionālajiem noteikumiem kā nevajadzīgu (Komisijas priekšlikuma 9. panta e) 

punkts). Tā pievienoja dokumentu par apdrošināšanas segumu vai citiem personiskas 

vai kolektīvas aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz profesionālo atbildību (kopējās 

nostājas 9. panta (f) punkts), sekojot daļai no Eiropas Parlamenta 53. grozījuma. 

 

26. Eiropas Parlaments ierosināja jaunu 9.a pantu, izņemot obligāto revīziju no II sadaļas 

darbības jomas (55. grozījums). Pieņemot šo grozījumu pēc būtības, Komisija grozītajā 

priekšlikuma uzskata, ka būtu jāpielieto vispārīgāks formulējums, lai aptvertu visas 

profesijas, kuras reglamentē specifiski tiesību akti un nākotnes tiesību aktus.  Padome 

piekrīt Komisijai, ka būtu jāņem vērā šis grozījums, izmantojot formulējumu 

"Neierobežojot Kopienas tiesību specifiskus noteikumus… " 5. panta 1. punkta sākumā. 

 

III sadaļa, I nodaļa - brīvība veikt uzņēmējdarbību - Vispārējā apmācības 

apliecinājuma atzīšanas sistēma 

 

27. Komisijas priekšlikuma 10. pants papildus paplašina vispārējo sistēmu, piemērojot to uz 

visiem gadījumiem, kuriem nav piemērojama automātiska atzīšana, pamatojoties uz 

profesionālo pieredzi vai uz apmācību nosacījumu minimuma saskaņošanu.  Padome 

uzskata, ka šis paplašinājums sniedzas pārāk tālu; tās skatījumā, vispārējā sistēma būtu 

jāpiemēro tikai profesijām, kuras neietilpst III sadaļas II un III nodaļas darbības sfērā, 

kā arī īpašiem gadījumiem, kas uzskaitīti kopējās pozīcijas 10. panta (a) līdz (g) 

punktos, kad pretendents, kas pieder profesijai, kura ietilpst šo nodaļu darbības sfērā, 

īpašu un izņēmuma iemeslu dēļ neatbilst šo nodaļu noteikumiem.  Uzskaitītie gadījumi 

attiecas uz situācijām, kuras pašlaik atbilst Līguma darbības jomai, kā interpretēja 

Eiropas Kopienu Tiesa, un uz situācijām, kurām piemērojami specifiski lēmumi saskaņā 

ar spēkā esošajām direktīvām.  Attiecīgi Padome pieņēma Komisijas priekšlikuma 10. 

apsvērumu (kopējās pozīcijas 14. apsvērums). 
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28. Komisijas priekšlikuma 11. pants nosaka piecus profesionālās kvalifikācijas līmeņus.  

Padome uzskata par piemērotāku nevis ieviest piekto līmeni, bet paturēt četrus līmeņus, 

kā noteikts spēkā esošajās direktīvās, kopā ar savienošanas pasākumiem, kas noteikti 

kopējās nostājas 13. panta 3. punkts. Tādēļ Padome svītroja Komisijas priekšlikuma 11. 

panta 6. punktu un attiecīgi pieņēma citus noteikumus.  

 

29. Eiropas Parlaments piedāvāja (192., 193., 216. un 217. grozījums) precizējumus 11. 

panta 2., 3., 5. un 6. punktam, kas atbilst acquis. Komisija grozītajā priekšlikumā 

pieņēma šos precizējumus kā pārstrādājamus. Arī Padome tos pieņēma kā 

pārstrādājamus un kā saskaņojamus ar Padomes nostāju, kas paskaidrota 

iepriekšminētajā 28. punktā.  

 

30. Padome nepieņēma Eiropas Parlamenta 57. un 218. grozījumu 11. pantam to iemeslu 

dēļ, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā. 

 

31. Padome kopējās nostājas 11. panta 4. punktā un 13. panta 2. punktā pievienoja iespēju 

atjaunot sarakstus II un III pielikumā saskaņā ar "komitoloģijas" procedūru.  

 

32. Padome nepieņēma Eiropas Parlamenta priekšlikumu jaunam 12.a pantam (59. 

grozījums) to iemeslu dēļ, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā. 

 

33. Padome nepieņēma Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu 13. panta 1. daļai un tā 

priekšlikumu jaunam 1.a punktam (60. grozījums) to iemeslu dēļ, kurus Komisija 

minējusi grozītajā priekšlikumā. 

 

34. Padome piekrīt Komisijas grozītajā priekšlikumā minētajam, ka Eiropas Parlamenta 

ierosinātais jauns 2.a punkts (62. grozījums) nav nepieciešams, ņemot vērā VII 

pielikumu.  
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35. Eiropas Parlaments ierosināja virkni grozījumu, kas saistīti ar kvalifikāciju, kas iegūta, 

pamatojoties uz franšīzes izglītības (63., 214., 8. un 10. grozījums saistībā ar 13. panta 

2.b un 2.c punktu un 7.a un 7.c apsvērumu).  Padome neakceptēja 214. un 10. grozījumu 

saskaņā ar iemesliem, kurus Komisija min grozītajā priekšlikumā. Padome tāpat 

neuzskata par nepieciešamu veikt papildinājumus, kurus ierosina 63. un 8. grozījumā. 

Tomēr Padome uzskata par nepieciešamu noteikt, attiecībā uz kvalifikāciju, kas iegūta, 

pamatojoties uz franšīzes izglītības, ka, pamatotu šaubu gadījumā, uzņēmēja dalībvalsts 

ar tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā ir iegūta kvalifikācija, ir tiesīga pārbaudīt, vai 

izglītības iestāde, kas atrodas dalībvalstī, kurā ir iegūta kvalifikācija, ir formāli 

sertificējusi to daļu no apmācības, kas iegūta iestādē citā dalībvalstī, vai izsniegtais 

apliecinājums par formālo kvalifikāciju ir tāds pats, kāds būtu izsniegts, ja kurss būtu 

pilnība iziets dalībvalstī, kurā kvalifikācija ir iegūta, un vai apliecinājums par formālo 

kvalifikāciju dod tās pašas profesionālās tiesības pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā. 

Padome uzskata, ka šo noteikumu ir piemēroti izteikt Komisijas priekšlikuma 46. pantā, 

kas skar dokumentus un informāciju, kuru var pieprasīt no kompetentajām iestādēm 

(Padomes kopējās nostājas 50. panta 2. punkts). 

 

36. Padome pievienoja jaunu punktu 14. pantam (Padomes kopējās nostājas 14. panta 3. 

punkts), saskaņā ar kuru uzņēmējai dalībvalstij, nevis pretendentam, dod iespēju 

izvēlēties, kāds kompensācijas līdzeklis piemērojams gadījumos, kas saistīti ar valsts 

likumdošanas pārzināšanu, un noteiktos īpašos gadījumus, kas atbilst 10. panta (a), (b), 

(c), (d), (f) un (g) punktam (sk. iepriekš minēto 27. punktu).  

 

37. 14. panta 1. un 2. punktā Padome nepieņēma Eiropas Parlamenta 64. grozījumu un 

daļēji 151. grozījumu, kas attiecas uz klusējošo piekrišanu, to iemeslu dēļ, kurus 

Komisija min grozītajā priekšlikumā. Padome tāpat uzskata par lieku to 151. grozījuma 

daļu, kas attiecas uz "pamatotiem un būtiskiem iemesliem", ņemot vērā tajā pašā 

apakšpunktā izteikto prasību "sniegt pietiekamu pamatojumu".  Padome uzskata, ka 

atlikusī 151. grozījuma daļa radītu neskaidrību, un tādēļ to nepieņēma. 
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38. Padome konstatējusi, ka jāizdara vairāki grozījumi 15. pantā un pievienotajā 

9. apsvērumā (Padomes kopējās nostājas 13. apsvērums), kas attiecas uz kopējām 

platformām. Pirmkārt Padome uzskata par piemērotu šo pantu sākt ar sīkāku termina 

"kopējās platformas" definīciju nekā to, ko ieteikusi Komisija (kopējās nostājas 

15. panta 1. punkts). Padome uzskata, ka nebūtu lietderīgi paredzēt kopējas platformas, 

kas attiecas tikai uz dažām dalībvalstīm, un tāpēc kopējai platformai, ko atzīst par 

piemērotu izskatīšanai šā panta nozīmē, jāattiecas uz vismaz divām trešdaļām Eiropas 

Savienības dalībvalstu, tostarp visām dalībvalstīm, kas reglamentē attiecīgo profesiju. 

Apsvērumam ir pievienots informatīvs, neizsmeļošs to iespējamo kritēriju saraksts, ko 

iekļauj kopējā platformā. 

 

Padome uzskata, ka jāprecizē attiecīgo profesionālo apvienību, dalībvalstu un Komisijas 

loma attiecībā uz kopējām platformām. Šajā sakarā Padome ir skaidri norādījusi, ka: 

 

- ne tikai profesionālās apvienības, bet arī dalībvalstis Komisijai drīkst sniegt 

kopējās platformas (kopējās nostājas 15. panta 2. punkts), 

 

- Komisijai būtu jākonsultējas ar dalībvalstīm, pirms tā izlemj, vai kāds kopējās 

platformas projekts veicinātu profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu 

(kopējās nostājas 15. panta 2. punkts), 

 

- šis pants neietekmē dalībvalstu kompetenci pieņemt lēmumu par profesionālo 

kvalifikāciju, kāda nepieciešama, lai nodarbotos ar profesijām savā teritorijā, kā 

arī par savu izglītības un profesionālās apmācības sistēmu saturu un organizāciju 

(kopējās nostājas 15. panta 4. punkts). 
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Padome ir arī pievienojusi prasību, ka profesionālām apvienībām, kas sniedz kopējo 

platformu projektus, jābūt reprezentatīvām gan valsts, gan Eiropas līmenī (kopējās 

nostājas 15. panta 2. punkts un 13. apsvērums). Turklāt Padome ir pievienojusi klauzulu 

par šā panta pārskatīšanu trīs gadus pēc transponēšanas dienas (kopējās nostājas 

15. panta 6. punkts). 

 

Daudzi Padomes skaidrojumi 15. pantā sakrīt ar Eiropas Parlamenta 68., 70., 12. un 

185. grozījuma ieteikumu būtību. No otras puses, Padome nav pieņēmusi Eiropas 

Parlamenta 188. grozījumu dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā 

priekšlikumā. 

 

III sadaļa, II nodaļa - Profesionālas pieredzes atzīšana 

 

39. Komisija ierosināja vienkāršot Direktīvas 1999/42/EK 4. pantu un A pielikumu, 

samazinot paredzēto darbību kategoriju skaitu no sešām uz divām (Komisijas 

priekšlikuma 16. līdz 19. pants un IV pielikums). Padome piekrīt, ka ir vēlams 

samazināt darbību kategoriju skaitu, bet uzskata, ka skaits jāsamazina uz trim, nevis 

divām. Attiecīgi Padome ir sadalījusi Komisijas priekšlikuma 17. pantu divos atsevišķos 

pantos (kopējās nostājas 17. un 18. pants) un pārkārtojusi divus IV pielikuma sarakstus 

trijos sarakstos. 

 

 Padome ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta priekšlikumu (207. grozījums) 17. panta 

1. punkta (a) apakšpunktā aizstāt vārdus "pieci gadi" ar vārdiem "seši gadi", bet tikai 

attiecībā uz darbībām, uz ko attiecas kopējās nostājas 17. pants; tā nav pieņēmusi šo 

maiņu attiecībā uz darbībām, uz ko attiecas kopējās nostājas 18. pants dēļ iemesliem, 

kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā. Dēļ iemesliem, kurus Komisija 

minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome arī nav pieņēmusi Eiropas Parlamenta 

207. grozījuma daļu, kas attiecas uz jaunu 17. panta 1. punkta (da) apakšpunktu.  
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40. Lai atbilstu Tiesas praksei, kas prasa īstenošanas pilnvarām, ko likumdevējs piešķir 

Komisijai, būt pietiekami skaidrām, ciktāl tām skaidri jānosaka pilnvaru robežas, 

Padome priekšlikuma 19. pantā (kopējās nostājas 20. pants) noteikusi, ka IV pielikuma 

darbību sarakstu grozījuma mērķim, izmantojot "komitoloģijas" procedūru, jābūt 

"nomenklatūras atjaunināšana un precizēšana, ar noteikumu, ka nemaina darbības, kas 

saistītas ar atsevišķām kategorijām" 6. 

 

III sadaļā, III nodaļa - Atzīšana, pamatojoties uz apmācību nosacījumu minimuma 

saskaņošanu 

 

41. Padome ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta 80., 88., 90., 93., 95., 97. un 161. grozījuma 

priekšlikumus pārvietot to zināšanās un iemaņu sarakstus, kas vajadzīgas darbībai III 

sadaļas III nodaļā minētās profesijās, no V pielikuma 5.1.1., 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1, 5.5.1. 

un 5.6.1. punkta uz direktīvas galveno daļu. Padome šos sarakstus ir iekļāvusi 

priekšlikuma 22., 29., 32., 35., 36. un 40. pantā (kopējās nostājas 24. panta 3. punkts, 

31. panta 6. punkts, 34. panta 3. punkts, 38. panta 3. punkts, 40. panta 3. punkts un 44. 

panta 3. punkts), nevis izveidojusi jaunus pantus. Tomēr dēļ iemesliem, kurus Komisija 

minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav pieņēmusi Eiropas Parlamenta 154. 

grozījuma priekšlikumu no 20. panta 5. punkta (kopējās nostājas 21. panta 6. punkts) 

svītrot iespēju šos sarakstus atjaunināt, izmantojot "komitoloģijas" procedūru.  

Konsekvences labad Padome ir arī pārvietojusi arhitektu zināšanu un iemaņu sarakstu 

no V pielikuma 5.7.1. punkta uz priekšlikuma 42. pantu (kopējās nostājas 46. panta 1. 

punkts). 

 

42. Padome ir arī pieņēmusi Eiropas Parlamenta 96. un 162. grozījumu, kas pārvieto 

vecmāšu un farmaceitu profesionālo darbību sarakstu no V pielikuma 5.5.3. un 5.6.3. 

punkta uz priekšlikuma 38. un 41. pantu (kopējās nostājas 42. panta 2. punkts un 45. 

panta 2. punkts). 

                                                 
6 To pašu iemeslu dēļ Padome ir noteikusi priekšlikuma 23. panta 6. punktā un 24. pantā 

paredzēto īstenošanas pilnvaru robežas (kopējās nostājas 25. panta 5. punkts un 26. pants). 
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43. Dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav pieņēmusi 

Eiropas Parlamenta 153. un 128. grozījumu, kurā paredzēts priekšlikuma 20. pantā un V 

pielikuma jaunajā 5.a punktā pievienot noteikumus attiecībā uz psihoterapeitiem. 

 

44. Eiropas Parlaments 75. grozījumā ir ierosinājis grozīt priekšlikuma 20. panta 6. punktu 

tā, ka, ja dalībvalsts pieņem noteikumus attiecībā uz kvalifikācijas apliecinājuma 

dokumentu izsniegšanu III sadaļas III nodaļas minētajās jomās, šai dalībvalstij būtu 

jāziņo ne tikai Komisijai, bet arī pārējām dalībvalstīm. Dēļ iemesliem, kurus Komisija 

minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome pieņem šo grozījumu, ciktāl tas attiecas uz 

arhitektu kvalifikāciju (kopējās nostājas 21. panta 7. punkts), bet ne uz citām šajā 

nodaļas minētajām profesijām. Padome uzskata, ka papildu prasība ziņot pārējām 

dalībvalstīm attiecībā uz arhitektiem ir pamatota, jo saskaņā ar spēkā esošajām 

direktīvām pastāv dažādas sistēmas, kas attiecas uz arhitektiem un citām profesijām. 

 

 Saskaņā ar iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav 

pieņēmusi Eiropas Parlamenta 77. grozījumu, kurā paredzēts jauns 20. panta 6.a punkts. 

Tomēr, ņemot vērā atšķirīgo sistēmu, kas attiecas uz arhitektiem (sk. iepriekšējo 

apakšpunktu), Padome norāda, ka Komisija iepriekš minētajā 68. punkta paziņojumā 

norādījusi, ka, ja dalībvalstij ir nopietnas bažas, vai arhitektu kvalifikācijas 

apliecinājuma dokumenti atbilst direktīvas kritērijiem, Komisija paredz lietu nodot 

Komisijas paziņojumā minētajai ekspertu grupai. 

 

45. Eiropas Parlaments ir ierosinājis vairākus grozījumus, kas attiecas uz nepilna laika 

mācībām profesijās, uz kurām attiecas priekšlikuma III sadaļas III nodaļa (81., 86., 159., 

160. un 94. grozījums). Saskaņā ar direktīvas galveno mērķi - vienkāršošanu, Padome ir 

devusi priekšroku apvienot vienā noteikumā (kopējās nostājas 22.a pants) visus 

noteikumos, kas attiecas uz nepilna laika mācībām, rezultātā svītrojot Komisijas 

priekšlikuma 23. panta 4. punktu, 26. panta 4. punktu, 29. panta 3. punkta trešo daļu un 

36. panta 3. punktu. 
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46. Eiropas Parlaments 101. grozījumā ir ierosinājis 40. pantā iekļaut tādu noteikumu 

attiecībā uz farmaceitiem, kas līdzīgs Komisijas priekšlikuma 22. panta 3. punktam par 

tālākizglītību un mācību. Padome piekrīt Komisijas grozītajā priekšlikumā minētajam 

uzskatam, ka šāds noteikums būtu jāpiemēro visām profesijām, uz kurām attiecas III 

sadaļas III nodaļa. Tādēļ Padome šajā sakarā ir iekļāvusi vienu noteikumu (kopējās 

nostājas 22.b pants), rezultātā svītrojot Komisijas priekšlikuma 22. panta 3. punktu. 

 

47. Padome III sadaļas III nodaļā, kā arī pielikumos ir pievienojusi vairākus noteikumus, 

kas ņem vērā desmit jaunu dalībvalstu pievienošanos Eiropas Savienībai 2004. gada 1. 

maijā un kas balstās uz tiem atbilstīgajiem pielāgojumiem spēkā esošās direktīvās, kuri 

veikti attiecīgajos pievienošanās aktos. 

 

 Padome arī pievienojusi noteikumus attiecībā uz Polijā izsniegtiem māsu un vecmāšu 

kvalifikācijas dokumentiem, ņemot vērā tiesību aktus, kas pieņemti Polijā kopš iepriekš 

minēto pievienošanās aktu noslēgšanas (kopējās nostājas 33. panta 3. punkts un 43. 

panta 4. punkts). 

 

48. Padome ir izlabojusi datumus Komisijas priekšlikuma 21. panta 2. punkta (a) 

apakšpunktā un 39. panta 2. punktā no 1989. gada 3. oktobra uz 1990. gada 3. oktobri 

(kopējās nostājas 23. panta 2. punkta (a) apakšpunkts un 43. panta 2. punkts). 

 

49. Dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav pieņēmusi 

Eiropas Parlamenta 155. grozījumu, kurā paredzēts svītrot Komisijas priekšlikuma 23. 

panta 6. punktu.  
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50. Eiropas Parlaments 156. grozījumā, kas attiecas uz 24. panta otro daļu, ierosināja to, ka 

V pielikuma 5.1.4. punktā būtu jāparedz iespēja ar "komitoloģijas" procedūru iekļaut ne 

vien jaunas medicīnas specialitātes, kas ir kopīgas visām dalībvalstīm, bet arī jaunas 

medicīnas specialitātes, kas ir kopīgas ierobežotam dalībvalstu skaitam.  

Komisija savā grozītajā priekšlikumā nepieņēma šo grozījumu. Padome izvēlējusies 

kompromisa risinājumu - jaunas medicīnas specialitātes var iekļaut, ja tās ir kopīgas 

vismaz divām piektdaļām dalībvalstu (kopējās nostājas 26. panta otrā daļa un 17. 

apsvērums). Tas saistīts ar medicīnas specialitāšu atkārtotu sadali starp V pielikuma 

5.1.4. punktu (kopējās nostājas 5.1.3. punkts) un VI pielikuma 6.1. punktu. 

 

 Padome neuzskata par vajadzīgu pārvietot specializēto ārstu iegūtu tiesību sarakstus no 

VI pielikuma 6.1. punkta uz V pielikuma jaunu 5.1.4.a punktu, kā Eiropas Parlaments 

ierosināja 158., 127., 132., 178./rev. 2, 133. un 215. grozījumā. 

 

51. Padome ir iekļāvusi tā Eiropas Parlamenta 87. grozījuma būtību, kurā paredzēts jauns 

28.a pants, kopējās nostājas II sadaļā (sk. 19. līdz 24. punktu). 

 

52. Tāpat kā medicīnas specialitāšu gadījumā (sk. iepriekš minēto 50. punktu) Padome no 

jauna iekļāvusi iespēju automātiska atzīt zobārstu specialitātes, kas ir kopīgas vismaz 

divām piektdaļām dalībvalstu. Attiecīgi Padome uzskatījusi par vajadzīgu atšķirt 

pamatapmācības zobārstniecībā (kopējās nostājas 34. pants un V pielikuma 5.3.2. 

punkts) un speciālistu apmācību zobārstniecībā (kopējās nostājas 35. pants un V 

pielikuma 5.3.3. pants). Rezultātā ir svītrots Komisijas priekšlikuma VI pielikuma 6.2. 

punkts un 34. panta 3. un 4. punkts, kuros ir norāde uz minēto VI pielikuma punktu. 

 

53. Dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav pieņēmusi 

Eiropas Parlamenta 92. grozījumu, kurā paredzēts jauns 35. panta 2.a punkts. 
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54. Dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav pieņēmusi 

Eiropas Parlamenta 98. un 19. grozījumu, kurā paredzēts jauns 40. panta 1.b punkts un 

attiecīgs jauns 19.a apsvērums. 

 

55. Eiropas Parlaments 162., 163., 104. un 18. grozījumā ir ierosinājis Direktīva 

85/433/EEK 2. panta 2. punktā minēto atkāpi attiecībā uz aptiekām saglabāt 41. panta 

2.a vai 2.b vai 4.a punktā un to minēt priekšlikuma 19. apsvērumā. Padome ir pieņēmusi 

saglabāt atkāpi, bet uzskata, ka būtu labāk to ievietot priekšlikuma 20. pantā (kopējās 

nostājas 21. panta 4. punkts), jo tā attiecas uz oficiālu kvalifikācijas pierādījumu 

automātisku atzīšanu. 

 

56. Turklāt Padome Direktīvas 85/433/EEK 5. panta otrajā daļā minēto atkāpi attiecībā uz 

aptiekām saglabājusi priekšlikuma 41. pantā (kopējās nostājas 45. panta 4. punkts). 

 

57. Dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav pieņēmusi 

Eiropas Parlamenta 212. grozījumu, kurā paredzēts jauns 45.a pants. 

 

III sadaļā, IV nodaļā - Kopīgi noteikumi par tiesībām veikt uzņēmējdarbību 

 

58. Padome ir pārvietojusi Komisijas priekšlikuma VII pielikuma 2.b punktu uz 46. pantu 

(kopējās nostājas 50. panta 2. punkts), uzskatot, ka to būtu jāietver šajā pantā, nevis 

pielikumā. 

 

59. Padome ir pārvietojusi Komisijas priekšlikuma 46. panta 2. punktu no III sadaļas uz V. 

sadaļas 52. pantu (kopējās nostājas 56. panta 2. punkts), uzskatot, ka šis noteikums būtu 

jāpiemēro ne tikai attiecībā uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību, bet arī attiecībā uz 

pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Padome ir vēl paplašinājusi šā noteikuma jomu uz 

savstarpēju informācijas apmaiņu starp uzņēmējām valstīm un izcelsmes dalībvalstīm, 

kā Eiropas Parlaments ierosinājis 110. grozījumā, kā arī pievienojusi īpašu norādi uz 

"veiktiem disciplinārajiem pasākumiem vai kriminālajām soda sankcijām", skaidri 

norādot, ka informācijas apmaiņā jāievēro tiesību akti par personas datiem. 
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60. Padome ir grozījusi priekšlikuma 47. panta 2. punktu (kopējās nostājas 51. panta 2. 

punktu), paredzot papildu mēnesi gadījumos, uz kuriem attiecas III sadaļas I un II 

nodaļa, saskaņā ar spēkā esošo direktīvu atļauto laikposmu . 

 

61. Dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav pieņēmusi 

Eiropas Parlamenta 113. grozījumu, kurā paredzēts jauns 48. panta 2.a punkts. 

 

IV sadaļa - Detalizēti noteikumi attiecībā uz darbošanos ar profesijā 

 

62. Padome ir pārvietojusi 49. pantu (kopējās nostājas 53. pants) par valodas zināšanām uz 

IV sadaļu, kas attiecas ne tikai uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību, bet arī uz 

pakalpojumu sniegšanu. Padome arī ir svītrojusi priekšlikuma 49. panta 2. punktu, 

uzskatot, ka tas ietver pienākumu rast tādus rezultātus, ko nevar garantēt. Padome nav 

pieņēmusi Eiropas Parlamenta ierosināto 114. grozījumu, uzskatot, ka direktīvām būtu 

jābūt adresētām dalībvalstīm, nevis migrantiem. 

 

63. Padome ir ierobežojusi 51. pantā paredzēto atbrīvojumu (kopējās nostājas 55. pants), 

attiecinot to tikai uz ārstiem un praktizējošiem zobārstiem saskaņā ar spēkā esošajām 

direktīvām.  

 

V sadaļa - Administratīvā sadarbība un atbildība par ieviešanu 

 

64. Dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav pieņēmusi 

Eiropas Parlamenta 116., 117. un 118. grozījumu, kas priekšlikuma 52. pantā vārdus 

"kompetentās iestādes" aizstātu ar vārdiem "profesionālās apvienībās vai līdzīgas 

kompetentās struktūras" un kas šīm struktūrām nodotu 53. pantā paredzētās 

kontaktpunktu funkcijas. 
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Šo pašu iemeslu dēļ tā nav pieņēmusi Parlamenta attiecīgo 136. grozījumu 8. panta 1. 

punktā.  Turklāt Padome uzskata, ka nav pamatotu iemeslu aizstāt vārdus "kompetentas 

iestādes" ar vārdiem "kompetentas struktūras". 

 

65. Padome ir grozījusi priekšlikuma 53. panta pēdējo daļu (kopējās nostājas 57. pantu), 

proporcionalitātes interesēs skaidri norādot, ka kontaktpunktiem nav sistemātiski 

jāinformē Komisija par visiem iesniegtajiem jautājumiem. 

 

66. Padome jaunajā apsvērumā (kopējās nostājas 28. apsvērums) ir skaidri norādījusi, ka 

katrai dalībvalstij pašai jānosaka, kā obligāti norīkotais viens vienīgs kontaktpunkts 

sadarbojas ar citiem birojiem, kas izveidoti šajā dalībvalstī. Šis apsvērums arī pārņem 

vairākus tā jaunā 23.a apsvēruma elementus, ko Eiropas Parlaments ierosinājis 26. 

grozījumā. 

 

67. Padome svītrojusi Komisijas priekšlikuma 54. panta 3. punktu, uzskatot, ka punkta 

saturs attiecas uz pantā paredzētās komitejas reglamentu, nevis uz šo direktīvu. 

 

68. Eiropas Parlaments 119. un 120. grozījumā ierosina priekšlikuma 54. pantā paredzēt 

divas, nevis vienu komiteju. Padome nav pieņēmusi šos grozījumus dēļ iemesliem, 

kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā. 

 

 Turklāt Eiropas Parlaments 119. un 120. grozījumā, kā arī 27., 180., 181., 182., 183., 

83. un 157. grozījumā izteicis vairākus priekšlikumus attiecībā uz komitejas darbības 

organizēšanu un tās ekspertu grupas izveidošanu, kas palīdzētu Komisijai (24., 24.a, 

24.b, 25.a apsvērumi un 23.a pants un 24. panta 2.a, 2.b un 2.c punkts). Padome piekrīt 

Komisijai, ka šie jautājumi būtu jārisina komitejas iekšējā reglamentā un Komisijā un 

nebūtu jāreglamentē direktīvā. Šajā sakarā Padome ir ņēmusi vērā Komisijas 

paziņojumu par ekspertu grupas izveidi un darbību, īpaši saistībā ar 54. un 15. pantu un 

20. panta 6. punktu.  
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VI sadaļa - Citi noteikumi 

 

69. Padome priekšlikuma 55. pantam ir pievienojusi jaunu punktu (kopējās nostājas 59. 

panta 2. punktu), kurā paredzēts, ka Komisija ik pēc pieciem gadiem sagatavo ziņojumu 

par direktīvas īstenošanu. 

 

 Dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav pieņēmusi 

55. panta papildinājumus un attiecīgo jaunu 21.a un 22.a apsvērumu, ko Eiropas 

Parlaments ierosinājis 187., 122., 23. un 186. grozījumā. 

 

70. Dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā priekšlikumā, Padome nav pieņēmusi 

Eiropas Parlamenta 168., 123. un 124. grozījumu, kurā paredzēts veikt grozījumus 56. 

panta 2. punktā un pievienot jaunu 56. panta 2.a punktu attiecībā uz atkāpes klauzulu. 

 

71. Padome priekšlikuma 57. pantam (kopējās nostājas 61. pants) juridiskās noteiktības 

labad ir pievienojusi skaidrojumu, kas skaidri norāda, ka jebkuri tiesību akti, kas 

pieņemti pamatojoties uz direktīvām, kurus atcels šī direktīva, netiks ietekmēti ar to 

direktīvu atcelšanu. 

 

Pielikumi 

 

72. Kā iepriekš skaidrots (sk. 41., 42., 47., 50., 52. un 58. punktu), Padome ir pārvietojusi 

daļu pielikumu saturu uz attiecīgajiem direktīvas pantiem, pārkārtojusi dažus 

pielikumus, un pielikumiem pievienojusi noteikumus attiecībā uz dalībvalstīm, kas 

pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, uz attiecīgo Pievienošanās aktu 

pamata pievienojot atbilstošus noteikumus spēkā esošām direktīvām. 

 

73. Padome nav pieņēmusi Eiropas Parlamenta 126. grozījumu, kurā paredzēts II pielikumā 

Grieķijas ierakstam pievienot "tūristu gidu" profesiju, uzskatot to par nevajadzīgu. 
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Citi Eiropas Parlamenta grozījumi 

 

74. Padome nav pieņēmusi vairākus citus Eiropas Parlamenta ierosinātos grozījumus, 

uzskatot tos par nevajadzīgiem. 

  

IV. SECINĀJUMI 

 

75. Padome kopējā nostājā ir pārņēmusi ievērojamu skaitu Eiropas Parlamenta ierosināto 

grozījumu. Gadījumos, kad Padome nav pieņēmusi Eiropas Parlamenta ierosinātos 

grozījumus, tas galvenokārt bijis dēļ iemesliem, kurus Komisija minējusi grozītajā 

priekšlikumā. 

 

Kaut arī Komisija vēlētos, lai Padomes kopējā nostāja būtu tuvāka tās priekšlikumam, 

īpaši attiecībā uz II sadaļu par pagaidu un neregulāru pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, 

tā ir pieņēmusi kopējo nostāju kā apmierinošu kompromisu. 

 

________________________ 
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The Permanent Representatives Committee/Council will find in the Annex the statements for entry 

in the minutes of the Council meeting at which the above-mentioned common position will be 

adopted. 
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ANNEX 

 

Statements for entry in the Council minutes 

 

 

1. Commission Statement on the creation and the operation of an Expert Group,  
in particular in the context of Articles 58, 15 and 21(7) 

 

"The Commission intends to create an Expert Group, the role of which should be to provide 

information and advise the Commission on all issues relevant to the operation of the 

Directive. In particular, it is envisaged that the Group should have the opportunity to discuss 

matters which are under consideration by the Commission concerning the exercise of powers 

delegated to it by the Community legislator before any proposal for action is made to the 

Committee created under the Directive.  

 

The Expert Group should comprise members appointed by the Commission from competent 

authorities in the Member States, without prejudice to the possibility for the experts where 

appropriate to be accompanied by other participants with a particular expertise on specific 

issues on the agenda.  

 

The Expert Group should be the framework for a flexible, modern method of consultation 

with European representative bodies of professional associations and educational institutions, 

in particular with respect to the professions subject to minimum co-ordination of training 

leading to automatic recognition of titles. Where suggestions for action, communicated by 

interested parties, appear on the agenda of a meeting, representatives of these interested 

parties may be invited to present the suggestions made and to answer questions.  

 

The Expert Group will also be consulted on the common platforms submitted to the 

Commission in accordance with Article 15(2) of the Directive with the purposes of obtaining 

the views of the experts from those Member States which do regulate the profession subject 

matter of the platform. 
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If a Member State has serious doubts as to whether an evidence of formal qualification of 

architect, published in accordance with Article 21(7) of the Directive, meets the criteria laid 

down in Article 46 of the Directive, the Commission intends to bring the matter before the 

Expert Group. The Expert Group will provide the Commission with the expertise necessary 

for the Commission to withdraw if appropriate the relevant evidence of formal qualification of 

architect." 

 

2. Statement by the Commission on the freedom to provide services 

 

"The Commission considers that the need for specific requirements for the provision of 

services by qualified professionals, including the notification of a declaration to the Member 

State where the service is to be provided, as agreed by the Council, shall be reviewed 

periodically in the light of the progress made in establishing a Community framework for 

administrative cooperation between Member States. Furthermore this agreement should not 

detract from efforts to realise the significant potential of the internal market in services for 

improving the EU's competitiveness." 

 

________________________ 
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2002/0061 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 
attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pieņemšanu 

1 - DOKUMENTA PRIEKŠVĒSTURE 

Priekšlikuma iesniegšanas datums EP un Padomei 
(COM(2002)119 galīgais – 2002/0061(COD): 

2002.3.7. 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums: 2002.9.18. 

Eiropas Parlamenta atzinums pirmajā lasījumā: 2004.11.2. 

Labotā priekšlikuma iesniegšanas datums: 2004.4.20. 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 2004.12.22. 

2 – KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Esošo direktīvu konsolidēšana, pakalpojumu atvieglojumi, esošo likumu vienkāršošana un 
informācijas un konsultāciju lielāka pieejamība pilsoņiem. 

3 - KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1 Vispārējs komentārs 

Komisija atbalstīja Padomes 2004. gada 18. maija politisko vienošanos, kas būtībā atbalsta 
Komisijas priekšlikumu pēc tajā izdarītajiem grozījumiem. Šī politiskā vienošanās iekļauta 
kopējā nostājā, kas pieņemta 2004.12.23. 

Grozījumi kopējā nostājā attiecas galvenokārt uz pakalpojumu sniegšanu, profesionālās 
kvalifikācijas līmeņu reorganizācijas iekļaušanu kopējā shēmā un atkārtota zināmu acquis 
communautaire noteikumu iekļaušana, kuri nav ietverti Komisijas priekšlikumā. 

3.2 Parlamenta iesniegtie grozījumi, kas iekļauti kopējā nostājā 

3.2.1 Labotajā priekšlikumā un kopējā nostājā iestrādātie grozījumi 

Apsvērums (36) – 31. grozījums: svītrot no direktīvas izmantošanas jomas darbības, kas, kaut 
arī netiešā veidā, saistītas ar tiešu un specifisku nodarbinātību valsts dienestā. Precizējums, 
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saskaņā ar kuru direktīva neattiecas uz Līguma 39. panta 4. punkta un 45. panta piemērošanu, 
ir svītrots, ciktāl šis apsvērums nekādā veidā nevar skart Līguma piemērošanas nosacījumus, 
kā tos interpretē Eiropas Kopienu Tiesa. No tā izriet, ka, ja dalībvalsts neparedz saviem 
pilsoņiem, pamatojoties uz Līguma 39. panta 4. punktu, iespēju tikt nodarbinātiem valsts 
dienestā, šī direktīva paliek spēkā. 

Apsvērums (37), 2. un 5. pants – 55. grozījums: svītrot no direktīvas priekšlikuma II nodaļas 
izmantošanas jomas, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, finanšu inspektora profesiju. 
Kopējā nostāja skaidri norāda uz finanšu inspektora profesiju apsvērumā (37) un, vispārējā 
nozīmē, precizē, ka direktīva neparedz ES tiesību aktu īpašu nosacījumu piemērošanu saistībā 
ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. 

4. pants – 3., 141. un 189. grozījums: lūguma iesniedzēja pakļaušana tādiem pašiem amata 
pildīšanas nosacījumiem, kādi attiecas uz uzņēmējas dalībvalsts pilsoņiem. 

5.,6. un 7. pants – 87. grozījums: ārstu pakalpojumu sniegšanas jomā kopējā nostāja līdzinās 
pastāvošajai shēmai, kas pēc būtības saskan ar 87. grozījumu. 

9. pants – 53. grozījums: lūguma iesniedzēja pienākums sniegt pakalpojuma saņēmējam 
pierādījumu, ka viņš ir veicis apdrošināšanu pret risku, kas saistīts ar profesionālā pienākuma 
pildīšanu. Attiecībā uz pārējo, pakalpojuma saņēmēja pienākumi ir samazināti, kas tieši 
saistīts ar uzņēmējas dalībvalsts kontroles pastiprināšanu pār pakalpojumu sniedzēju. 

11. pants – 192., 193., 216. un 217. grozījums: priekšlikuma grozītais teksts lielā mērā 
attiecas uz profesionālo nosaukumu definīciju. Kopējās nostājas 11. panta 4. punkta 
b) apakšpunktā precizēts, ka īpašas mācību programmas, kas atrunātas II pielikumā, skar tikai 
tos gadījumus, kad profesiju reglamentē attiecīgā dalībvalsts, un tas precīzi atspoguļo ES 
normatīvos un administratīvos aktus. Citas atšķirības ir tīri redakcionāla rakstura: piektā 
līmeņa pārcelšana uz 13. panta 3. punktu un reglamentēto mācību definīcijas pārcelšana uz 
3. panta 1. punkta d) apakšpunktu. 

15. panta un apsvērums (13) – 12., 68., 70. un 185. grozījums: kopējā nostāja pēc būtības 
atkārto laboto priekšlikumu, precizējot, ka 15. pants neskar dalībvalstu kompetenci profesiju 
reglamentēšanā un izglītības sistēmas un profesionālu mācību organizēšanā. Visbeidzot, 
kopējā nostāja atkārto laboto priekšlikumu attiecībā uz asociāciju un habilitēto profesionālo 
organizāciju pārstāvību, uzstājoties ar vienotu platformu (ar kopējās nostājas atsauci 
vienlaikus uz nacionālo un Eiropas līmeni). 

17. un 18. pants – 207. grozījums: sakarā ar ierobežoto darbību sarakstu, kopējā nostājā 
iestrādāts grozījums, kas, profesionālās kvalifikācijas automātiskai atzīšanai, paaugstina 
profesionālās prakses termiņu no pieciem uz sešiem gadiem. 

22. pants – 81., 86., 94., 101., 159. un 160. grozījums: visām profesijām, kas izmanto 
koordinētas mācību programmas, ir atļauta nepilna laika apmācība, bez īpašām pazīmēm un 
saskaņā ar vienkāršu un vienotu formulu. Šīm pašām profesijām, tālākizglītības loma tiek 
atzīta. Labotā priekšlikuma saturs šajos divos punktos to atkārto. 

21., 24., 31., 34., 38., 40., 44., 46. un 47. panti – 80., 88., 90., 93., 95., 97., 154. un 
161. grozījums: labotā priekšlikuma teksts tiek atkārtots un zināšanu un iemaņu saraksti 
profesijām, kas izmanto koordinētu mācību programmu, tiek pārcelti no pielikumiem uz 
direktīvas pamata daļu, bez jebkādām būtiskām izmaiņām. 
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42. un 45. panti – 96. un 162. grozījums: labotais priekšlikums tiek atkārtots un farmaceitu un 
vecmāšu profesionālās darbības saraksti tiek pārcelti no pielikumiem uz direktīvas pamata 
daļu, bez jebkādām būtiskām izmaiņām. 

50. pants – 8., 62. un 63. grozījums: kopējā nostāja pilnveido laboto priekšlikumu tādā 
nozīmē, ka tā ļauj uzņēmējai dalībvalstij veikt zināmas pārbaudes mītnes dalībvalstī 
gadījumos, kad iesniegti dokumenti par mācību programmas pabeigšanu ar 
komercpilnvarojuma statusu, lai izvairītos no iespējamiem viltojumiem. No tā izriet, ka 
kopējā nostāja atzīst, ka diplomi, kas iegūti, pabeidzot mācību programmas ar 
komercpilnvarojuma statusu, principā tiek aizsargāti ar šīs direktīvas palīdzību. 

56. pants – 32., 89. un 110. grozījums: kopējā nostāja atkārto labotā priekšlikuma pieeju un 
uzsver informācijas apmaiņas nozīmi kompetentu iestāžu starpā, it īpaši nopietnu un 
specifisku faktu gadījumā, kā rezultātā iestājas juridiskas sekas profesionālās darbības 
pārtraukšanai. Šis nosacījums atrodams Nodaļā, kas attiecas uz administratīvā procesa iestāžu 
sadarbību. 

Apsvērums (28) – 26. grozījums: labotais priekšlikums atkārto 26. grozījumu attiecībā uz 
kontaktpunktu tīkla caurspīdīgumu un noskaidro kontaktpunktu lomu. To atkārto kopējā 
nostāja, kurā, cita starpā, ir precizēts, ka vienīgā kontaktpunkta izveidošana neliedz 
dalībvalstīm izveidot vairākus kanālus. 

Komisijas paziņojums par Ekspertu grupas izveidi un funkcijām – 181. grozījums: savā 
paziņojumā, kas pievienots kopējai nostājai (skat. zemāk), Komisija apņemas izveidot 
Ekspertu grupu un precizē profesionālo asociāciju lomu elastīgas konsultāciju metodes 
ietvaros. 

3.2.2. Grozījumi, kas iestrādāti labotajā priekšlikumā, bet neatkārtojas kopējā nostājā 

2. pants – 34. grozījums: kopējā nostāja neprecizē, ka trešās valsts diploma atzīšana no pirmās 
dalībvalsts puses saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, nedod pretendentam tiesības to 
izmantot, strādājot savā profesijā citā dalībvalstī; tomēr tas ir pieņemami, ciktāl šī nespēja 
skaidri izriet no direktīvas priekšlikuma 3. panta 3. punkta. 

4. un 52. pants – 112. un 139. grozījums: kopējā nostāja svītro atsauci uz uzņēmējas 
dalībvalsts tiesībām papildināt tajā pastāvošo profesionālo nosaukumu ar piemērotu papildus 
apzīmējumu, ja pretendents tikai daļēji atbilst konkrētai profesionālai darbībai. Tas izriet no 4. 
panta 3. punkta svītrošanas, kurš, saskaņā ar definīciju, atrunāja pretendenta daļēju atbilstību 
profesionālai darbībai uzņēmējas dalībvalsts teritorijā. Komisijai tas ir pieņemami, ciktāl, 
saskaņā ar normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, lūguma iesniedzējs šajā ziņā saņem 
adekvātas garantijas ( Lēmums “Säger “ no 25.7.91 – Lieta C-76/90). 

Labotā priekšlikuma apsvērums (7b) – 9. un 58. grozījums: kopējā nostāja neatkārto labotā 
priekšlikuma apsvērumu (7b), kas precizē, ka lūguma iesniedzējs nevar atsaukties uz savas 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī, lai saņemtu savā mītnes valstī 
atšķirīgas tiesības nekā tās, kas izriet no profesionālās kvalifikācijas, kas atzīta šajā valstī, ja 
viņš nav ieguvis papildus kvalifikāciju uzņēmējā valstī. Tomēr, šāda prakse vienmēr tikusi 
uzskatīta par aizliegtu saskaņā ar direktīvām, kas attiecas uz kvalifikācijas atzīšanu (Skat. arī 
Komisijas atbildi uz Zappalas kunga rakstisko jautājumu Nr. 512/03). 
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14. pants – 151. grozījums: kopējā nostāja neatkārto laboto priekšlikumu, runājot par liegumu 
attiecībā uz lūguma iesniedzēja tiesībām izvēlēties starp stažēšanos un zināšanu pārbaudi. 
Tomēr, atsevišķos gadījumos kopējā nostāja (vēlreiz) apstiprina lūguma iesniedzēja izvēles 
tiesības šajā jautājumā. Komisijai tas ir pieņemami, ciktāl nav saskatāma ne mazākā 
atkāpšanās no acquis communautaire. 

21. panta 1. punkts – 152. un 153. grozījums: šis grozījums, kas izriet no labotā priekšlikuma, 
ir paredzēts teksta skaidrojumam, bet nesatur nekādas būtiskas izmaiņas automātiskas 
atzīšanas principam, kas atrunāts 21. pantā. 

56. pants – 52., 116. un 177. grozījums: kopējā nostāja neatkārto terminu “kompetentās 
struktūras”, kas labotajā priekšlikumā aizvieto “kompetentās iestādes”. Jebkurā gadījumā, 
iestādes/instances, kuru kompetencē ir profesionālās kvalifikācijas atzīšana, ir pakļautas 
katras dalībvalsts iekšējās organizācijas sistēmai un, tātad, neizslēdz tādu organizāciju 
piesaistīšanu, kuras nav administratīvā procesa iestādes. 

Apsvērums (32) – 29. grozījums: Labotais priekšlikums precizē, ka administratīvo iestāžu 
trūkums attiecīgajā dalībvalstī neattaisnos kavēšanos direktīvas ieviešanā. Kaut arī šis 
apsvērums nav ietverts kopējā nostāja, te domāts Eiropas Kopienu Tiesas interpretētais 
princips, kas piemērojams strīda gadījumā. 

3.2.3 Atšķirības starp grozīto priekšlikumu un kopējo nostāju 

Apsvērums (5) un 5. pants – 4. un 45. grozījums: 4. un 45. grozījumi paredzēja svītrot atsauci 
uz sešpadsmit nedēļu prezumpciju, lai izšķirtu iestādes sniegtos pakalpojumus. Kopējā nostāja 
atkārto Parlamenta grozījumus un svītro atsauci uz prezumpciju, kas balstās uz sešpadsmit 
nedēļu ilgu laika kritēriju. 

6. pants un apsvērums (8) – 5. 141., 143. un 189. grozījums: kopējā nostāja nosliecas par labu 
5., 141. un 189. grozījumiem, jo tie paplašina dalībvalstu tiesības pieprasīt pro forma visu 
reglamentēto profesiju reģistrēšanu, lai atvieglotu disciplināru normu piemērošanu, kas ir 
spēkā attiecīgās valsts teritorijā saskaņā ar apsvērumu (8) un 5. panta 3. punktu. Tas ir 
pieņemami tiktāl, ciktāl kopējā nostāja precizē, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentai iestādei 
pienākas šajā sakarā pārsūtīt lūguma iesniedzēja deklarācijas kopiju profesionālai 
organizācijai, šādi izvairoties no lūguma iesniedzēja aplikšanas ar papildus administratīvo 
slodzi. 

7. un 8. pants un apsvērums (7) – 5., 6., 50., 136., 145. un 146. grozījums: kopējā nostāja pauž 
Eiropas parlamenta izteikto vēlmi garantēt informācijas pieejamību uzņēmējai dalībvalstij un 
no šī brīža paredz, saskaņā ar 5. grozījumu, ka lūguma iesniedzējam jāiesniedz deklarācija 
tieši uzņēmējas dalībvalsts kompetentai iestādei, un tas attiecībā uz visām reglamentētajām 
profesijām. Deklarācijas teksts, kā arī nepieciešamo papildus dokumentu saraksts ik gadus ir 
jāpublicē vienkāršotā formā (katru gadu jāatjauno tikai profesionālās apdrošināšanas 
apliecinājums). Administratīvo iestāžu sadarbība, kas paredzēta 8. pantā, saskaņā ar kopējo 
nostāju, aprobežojas ar to, ka dod iespēju uzņēmējai dalībvalstij pārbaudīt, vai tai sniegtā 
informācija atbilst iepriekš minētajam. Kopējās nostājas 7. panta 1. un 2. punktā paredzētā 
iepriekšējas deklarācijas iesniegšana nevar apturēt pakalpojumu sniegšanu, kas atkārto 146. 
un 50. grozījumu būtību. 

6. un 136. grozījums paredz atsauci uz pakalpojuma sniedzēja profesionālās 
kvalifikācijas/kompetences pierādījumu. Kopējā nostāja atbalsta šos grozījumus, paredzot, ka, 
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saskaņā ar 7. panta 4. punktu, uzņēmēja dalībvalsts var pārbaudīt lūguma iesniedzēja 
profesionālās zināšanas ex ante, bet tikai attiecībā uz profesijām, kas aptver veselības 
aizsardzības vai patērētāju tiesību aizsardzības jomas, kuras neatbilst minimālajām, 
koordinētās mācību programmas prasībām un ar nosacījumu, ka šai pārbaudei jāatbilst 
uzstādītajam mērķim, izvairīties no nopietna kaitējuma pakalpojuma sniedzēja veselībai vai 
drošībai profesionālās kvalifikācijas trūkuma dēļ. 

Uzņēmējas dalībvalsts tiesības veikt tās teritorijā sniegto pakalpojumu pārbaudi Komisijai ir 
pieņemamas, ciktāl apsvērumā ( līdzīgi kā Komisijas ziņojumā Padomes sēdē, skat. 
pielikumu) paredzēts periodiski pārskatīt šādas pārbaudes nepieciešamību, ņemot vērā 
administratīvā procesa iestāžu savstarpējās sadarbības attīstību. 

21. pants – 75. un 77. grozījums: kopējā nostāja pievieno 21. panta 7. punktam notifikāciju 
Komisijai un citām dalībvalstīm par arhitektu profesionālās izglītības diplomiem. 
Klātpievienotajā deklarācijā, Komisija apņemas, šaubu gadījumā par arhitekta profesionālā 
diploma atbilstību direktīvas 46. pantam, to iesniegt Ekspertu grupai, kas Komisijai būtu 
jānodibina nepieciešamās pārbaudes veikšanai, lai, vajadzības gadījumā, atsauktu savu 
atzinumu. Šis risinājums ir pieņemams, ciktāl tas saskan ar likumā noteiktajām garantijām 
attiecībā uz profesionālās izglītības diplomu atzīšanu, nosakot minimālas prasības 
koordinētajām mācību programmām. 

21., 26., 35. un 37. panti un apsvērums (17) – 16., 134., 135., 156., 158. un 179 grozījums, kā 
arī 127., 132., 133., 178rev/2. un 215. grozījums: kopējā nostāja apsvērumā (17) un 21. panta 
1. un 26. punktā atrunā automātiskās atzīšanas principu ārstniecības un zobārstniecības 
specialitātēm, kas ir kopējas 2/5 dalībvalstu. Līdz ar ko, 35. pants atkārto minimālās prasības 
koordinētajām mācību programmām, kas noteiktas praktizējošiem zobārstiem, bet, tām 
piemērotas, iegūtās tiesības ir atrunātas 37. pantā. Attiecīgie pielikumi izmainās, ciktāl tie 
atkārto pastāvošās tiesības, tādā redakcijā, kā tās pieņemtas Komisijas priekšlikumā. Šāda 
pieeja ir pieņemama, jo automātiskās atzīšanas diplomu saraksti ir paplašināti, vienlaikus 
paredzot visas sistēmas vienkāršošanu. 

21. pants – 18., 104., 162. un 163. grozījums: kopējā nostāja vēlreiz iestrādā, 21. panta 
4. punktā, iespēju atkāpties no farmaceita diplomu automātiskas atzīšanas jaunu aptieku 
atvēršanas gadījumos. Komisija var pieņemt šo noteikumu, ciktāl tas pastāv spēkā esošajā 
likumdošanā. 

53. pants – 114. grozījums: kopējā nostāja, noraidot grozītā priekšlikuma atsauces uz 
dalībvalstu lomu valodas zināšanu jomā un šo zināšanu sistemātiskas pārbaudes atcelšanu, 
atbalsta Parlamenta nostāju. Komisija to var pieņemt, ciktāl šis noteikums, strīda gadījumā, 
tiks tulkots saskaņā ar juridiskām normām. 

55. pants – 115. grozījums: kopējā nostāja atkārto pastāvošo likumdošanu un ierobežo 
dalībvalstu pienākumu praktizējošu zobārstu un medicīnas darbinieku profesijām neprasīt no 
ārvalstniekiem darba stāžu vai profesionālo pieredzi apliecinošus dokumentus, lai tie varētu 
vienoties ar slimo kasēm par sociālās apdrošināšanas tarifiem. Komisija var pieņemt šādu 
pieeju, ciktāl minētais noteikums atbilst spēkā esošajai likumdošanai. 



 

LV 7   LV 

3.3 Jauni nosacījumi 

3.3.1 Noteikumi, kas neietilpst grozījumos un ir ierakstīti kopējā nostājā vai uzskatāmi par 
sākotnējā priekšlikumā paredzēto noteikumu turpinājumu 

10. pants: kopējā nostāja izskaidro Komisijas priekšlikumu attiecībā uz atzīšanas vispārējās 
sistēmas piemērošanas papildinājumiem, uzskaitot specifiskas situācijas, uz kurām tie attiecas 
un kas patreizējos apstākļos tiek risinātas, piemērojot ad hoc kārtību vai līguma nosacījumus, 
vai atzīšanas vispārējo sistēmu. Šis precizējums neparedz nekādas būtiskas izmaiņas. 

15. pants: kopējā nostāja precizē kopējās platformas jēdzienu, kā arī veidu, kādā konstatētas 
ievērojamas atšķirības, kuras pienāktos pārvarēt un iestājas par nepieciešamību iepazīstināt ar 
kopējo platformu dalībvalstis. Šie precizējumi atbilst direktīvas priekšlikuma iecerei, ar šī 
nosacījuma palīdzību ir iecerēts paplašināt automātiskās atzīšanas procedūras iespējas, kas, 
pateicoties kopējai platformai ļaus uzņēmējai dalībvalstij pieprasīt lūguma iesniedzējam, ar 
zināmiem nosacījumiem, veikt kompensācijas pasākumus, gadījumos, kad pastāv ievērojamas 
atšķirības starp izglītību un mācībām, kas pabeigtas, un to izglītību un mācībām, ko 
attiecīgajai kvalifikācijai prasa uzņēmēja dalībvalsts. Līdz ar ko kopējā nostāja papildina 15. 
pantu ar jaunu, 6. punktu, aicinot Komisiju iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentā un Padomē 
par šī nosacījuma darbības mehānismu un, nepieciešamības gadījumā, arī šī panta grozījumus. 

20., 25. un 26. pants: kopējā nostāja nopietnāk pārrauga kompetenču deleģēšanu, kas 
20. pantā, 25. panta 5. punktā un 26. panta 2. daļā paredz IV pielikuma un V pielikuma 
punkta 5.1.4. grozījumus. 

51. pants: kopējā nostāja vēlreiz iestrādā, 51. panta 2. punktā, četru mēnešu termiņu, kas 
atvēlēts uzņēmējai dalībvalstij, lai lemtu par to profesiju atzīšanu, kas neatbilst koordinēto 
mācību programmām. 

3.3.2 Jauni būtiski nosacījumi 

3. pants: kopējā nostāja ievēro acquis, vēlreiz iestrādājot 3. panta 1. un 2. punktā zināmu 
skaitu jēdzienu, kas lietoti pastāvošajās direktīvās. Līdz ar ko, “reglamentētās izglītības un 
mācību” jēdziens tiek pārcelts no 11. panta un 3. panta 1. punktu. 

11. un 13. panti: kaut gan Komisija izteica priekšlikumu, ka II un III pielikumiem (kas atbilst 
Padomes Direktīvas 92/51/EEK spēkā esošajiem C un D pielikumiem) būtu jābūt 
indikatīviem, kopējā nostāja, saskaņā ar ES normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, 
iestrādā 11. panta, 4. punkta b) apakšpunktā un 13. panta 2. punkta 3. daļā, komitoloģijas 
procedūru atbilstoši Padomes lēmumam 1999/468/EK. Komisija uzskata, ka līdz direktīvas 
pieņemšanai pielikumu labojumi jāveic saskaņā ar patlaban spēkā esošajām, specifiskajām 
procedūrām. 

14. pants: kopējā nostāja vēlreiz apstiprina 14. panta 3. punktā, zināmus acquis elementus 
(izņēmumi attiecībā uz lūguma iesniedzēja izvēles tiesības saistībā ar profesijām, kurās 
strādājot ir vajadzīgas precīzas attiecīgās valsts tiesību aktu zināšanas un attiecībā uz kurām 
būtiska un pastāvīga profesionālās darbības iezīme ir padomu un/vai palīdzības sniegšana 
saistībā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem; izņēmumu attiecībā uz lūguma iesniedzēja izvēles 
tiesībām īpašā shēma profesionālām darbībām, kas atrunātas Direktīvā 1999/42/EK), tāpat kā 
lūguma iesniedzēja automātiskas izvēles tiesības starp stažēšanos un zināšanu pārbaudi, kas 
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patlaban neietilpst vispārējās atzīšanas sistēmā un kas, saskaņā ar priekšlikuma 10. pantu, 
nākotnē ietilps vispārējā sistēmā. 

23., 33., 37., 39., 43. un 49. pants: kopējā nostāja ir papildināta ar Kipras, Igaunijas, 
Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Čehijas republikas, Slovākijas un Slovēnijas 
pievienošanās līguma nosacījumiem attiecībā uz iegūtajām tiesībām. 

33. un 43. pants: Polija savā nacionālajā likumdošanā ir pieņēmusi likumu, kas domāts, lai 
atļautu vispārējās aprūpes medmāsām un vecmātēm, kuru izglītība neatbilst minimālās 
mācību programmas prasībām, paaugstināt viņu līmeni uz papildu apmācības pamata. Kopējā 
nostāja iekļauj izņēmumus izvēles tiesību nosacījumos saskaņā ar acquis tiesībām, lai 
nodrošinātu automātisko atzīšanu profesionāļiem, kas izgājuši šo, tā saucamo, papildus 
apmācību. 

45. pants: kopējā nostāja vēlreiz apstiprina, 45. panta 4. punktā, izņēmumus izvēles tiesībās, 
ko patlaban izmanto Luksemburga attiecībā uz profesionālās pieredzes atzīšanu citā 
dalībvalstī, ņemot vērā Valsts koncesijas piešķiršanu publiskām aptiekām. 

59. pants: kopējā nostāja, 59. panta, 2. punktā, paredz, ka Komisija ik pēc pieciem gadiem 
sniegs pārskatu par direktīvas ieviešanu. 

4 - SECINĀJUMI 

Komisija uzskata, ka kopējās nostājas teksts kopumā atkārto tās sākotnējā priekšlikuma 
galvenos elementus un Eiropas Parlamenta grozījumus, ko tas iestrādājis labotajā 
priekšlikumā. Runājot par pakalpojumu sniegšanu, kaut arī Komisija izsaka nožēlu, ka kopējā 
nostāja vēl vairāk nevienkāršo noteikumus, kas jāpilda lūguma iesniedzējam, tā piekrīt 
uzņēmējas dalībvalsts iespējai realizēt pārbaudes principu. Komisija uzskata, ka, patiesi, 
dalībvalstu administratīvā procesa iestāžu sadarbības patreizējā līmenī, kopējās nostājas teksts 
veido pieņemamu līdzsvaru starp pakalpojumu sniegšanas atvieglojumiem un uzņēmējas 
dalībvalsts pārbaudes iespējām pār tās teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpēc Komisija, 
ar kvalificētu balss vairākumu, atbalsta kopējo nostāju, ko pieņēmusi Padome. 
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Pielikums 
 

Komisijas deklarācija par pakalpojumu sniegšanas brīvību 

Komisija uzskata, ka nepieciešamība izmantot specifiskus kritērijus attiecībā uz pakalpojumu 
sniegšanu, ko veic kvalificēti speciālisti, tostarp deklarācijas sniegšana tai dalībvalstij, kurā 
pakalpojums jāsniedz, kā nolēmusi Padome, tiks periodiski pārskatīta, ņemot vērā sasniegto, 
ieviešot Kopienas shēmu administratīvajai sadarbībai starp dalībvalstīm. Turklāt šis nolīgums 
nedrīkst kavēt pasākumu turpināšanos ar nolūku īstenot iekšējā pakalpojumu tirgus 
ievērojamo potenciālu, lai palielinātu ES konkurētspēju. 

Komisijas deklarācija par ekspertu grupas izveidi un darbību, jo īpaši saskaņā ar 58. 
pantu, 15. pantu un 21. panta 7. punktu 

Komisija nolēmusi izveidot ekspertu grupu, kura sniegtu tai informāciju un padomu visos 
jautājumos, kas attiecas uz direktīvas īstenošanu. Jo īpaši, paredzēts, ka grupa apspriestu 
jautājumus, kurus Komisija izskata attiecībā uz pilnvaru izmantošanu, ko tai piešķīris 
Kopienas likumdevējs, pirms rīcības priekšlikums tiek iesniegts ar direktīvu izveidotajai 
komitejai. 

Ekspertu grupā jāiekļauj Komisijas iecelti dalībvalstu kompetento iestāžu locekļi, neskarot 
iespēju, ja vajadzīgs, citiem dalībniekiem, kuriem ir īpašas zināšanas konkrētajās darba 
kārtībā iekļautajās tēmās, pavadīt ekspertus. 

Ekspertu grupai jābūt elastīgai un modernai struktūrai konsultācijām ar Eiropas profesionālās 
apvienības un izglītības iestādes pārstāvošajām organizācijām, jo īpaši saistībā ar profesijām, 
kur ir minimāla apmācības prasību koordinācija, bet kvalifikācija tiek atzīta automātiski. Ja 
sanāksmes darba kārtībā ir iekļauti rīcības priekšlikumi, ko iesnieguši interesenti, viņu 
pārstāvjus var uzaicināt izklāstīt šos priekšlikumus un atbildēt uz grupas locekļu jautājumiem. 

Ar ekspertu grupu apspriedīsies arī par kopējām platformām, kas Komisijai iesniegtas saskaņā 
ar direktīvas 15. panta 2. punktu, lai uzzinātu ekspertu viedokli no tām dalībvalstīm, kuras 
neregulē šajās platformās minētās profesijas. 

Ja kādai dalībvalstij ir nopietnas šaubas attiecībā uz to, vai arhitekta izglītības apliecība, kas 
publicēta saskaņā ar direktīvas 21. panta 7. punktu, atbilst direktīvas 46. pantā paredzētajiem 
kritērijiem, Komisija gatavojas iesniegt šo jautājumu ekspertu grupai. Tā sniegs Komisijai 
tehniskus atzinumus, kas vajadzīgi, lai vajadzības gadījumā atsauktu arhitekta izglītības 
apliecību. 
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