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skolotāja kvalifikācijas atzīšanu Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas Apvienotajā Karalistē ieguvusi skolotājas kvalifikācijas 
diplomu (QTS), dzīvo Nīderlandē, kur viņa vairākus gadus strādājusi par skolotāju. Tomēr 
Nīderlandes varas iestādes noraidījušas viņas pieprasījumu atzīt viņas skolotājas kvalifikāciju, 
paskaidrojot, ka, lai iegūtu šīs tiesības, viņai noteiktu laiku jāstrādā Apvienotajā Karalistē. 
Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šāda prasība nav lietderīga, jo Apvienotās Karalistes un 
Nīderlandes izglītības sistēmas pilnīgi atšķiras, un ka faktiski viņa jau strādā par skolotāju 
Nīderlandē un ir papildinājusi zināšanas vairākos kursos un semināros. Viņa vēlas zināt, vai 
Nīderlandes Izglītības ministrijas prasība atbilst Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu noteikumiem. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzēja Apvienotajā Karalistē ieguva skolotāja kvalifikācijas diplomu 
(QTS), bet nenostrādāja noteiktu laiku, kas ir obligāta prasība, lai kļūtu par pilnīgi kvalificētu 
skolotāju Apvienotajā Karalistē. Lūgumraksta iesniedzēja iesniedza pieteikumu viņas 
skolotājas kvalifikācijas atzīšanai Nīderlandē. Nīderlande noraidīja pieteikumu, jo 
lūgumraksta iesniedzēja nav pilnīgi kvalificēta, lai varētu strādāt par skolotāju Apvienotajā 
Karalistē.
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Komisijas novērojumi

Attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Eiropas Savienībā piemēro 
Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Šī direktīva ļauj profesionālās 
darbības veicējam/ ieceļotājam uzsākt darbību un nodarboties ar profesiju dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kurā viņš ir ieguvis kvalifikāciju, ar šādiem nosacījumiem: 

- uzņēmējā dalībvalstī attiecīgā profesija tiek reglamentēta;

- ieceļotājs ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju Eiropas Savienībā (vai arī trešā valstī, ja pēc 
tam ir iegūta trīs gadu profesionālā pieredze attiecīgajā profesijā tās dalībvalsts teritorijā, kura 
šo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu ir atzinusi).

Skolotāja profesijas standarti Eiropas Savienībā nav saskaņoti. Skolotāja kvalifikācijas 
atzīšana ietilpst tā saucamajā vispārējā sistēmā profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, kas 
izklāstīta Direktīvas 2005/36/EK III sadaļas I nodaļā. Šī vispārējā sistēma neparedz 
automātisku profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šīs sistēmas pamatojums ir tāds, ka 
uzņēmējai dalībvalstij (šajā gadījumā ― Nīderlandei) jāļauj ES pilsonim nodarboties ar savu 
profesiju tās teritorijā, pat ja viņam nav nepieciešamā valsts diploma, ar noteikumu, ka viņam 
ir diploms, kāds tiek prasīts citā dalībvalstī šīs pašas profesionālās darbības uzsākšanai vai 
veikšanai. 

Attiecībā uz skolotāja kvalifikācijas diplomu Apvienotā Karaliste 1999. gada 1. septembrī 
ieviesa noteikumu, ka skolotājiem, kas iegūst kvalifikāciju pēc 1999. gada 7. maija, veiksmīgi 
jānostrādā noteikts laiks, lai varētu pretendēt uz darbu valsts uzturētās skolās, kā arī valsts 
neuzturētās specializētās skolās Anglijā. Minētais laiks ir trīs semestri (vai tiem līdzvērtīgs 
laika posms), un tajā apvienota individuāla uzraudzības un atbalsta programma, kā arī 
darbības novērtējums.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja nav nostrādājusi noteikto laiku, viņa nav pilnībā kvalificēta, lai 
strādātu par skolotāju Apvienotajā Karalistē. Tādēļ Direktīvas 2005/36/EK noteikumi nav 
piemērojami. Nīderlandes iestādēm nav jāatzīst lūgumraksta iesniedzējas Apvienotajā 
Karalistē iegūtā kvalifikācija, jo viņa Apvienotajā Karalistē nav atzīta par pilnībā kvalificētu 
bez noteiktā laika nostrādāšanas. 

Gadījumos, kad nav piemērojama Profesionālo kvalifikāciju direktīva, Nīderlandes iestādēm 
jāpiemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikumi. Nīderlandes iestādēm 
jāpārliecinās, vai tām jāatzīst lūgumraksta iesniedzējas kvalifikācija, pamatojoties uz LESD 
45. panta un turpmāko pantu noteikumiem, kā arī uz Eiropas Kopienu Tiesas tiesu praksi, 
piemēram, lietu C-345/08.

Secinājumi

Šajā gadījumā Direktīva 2005/36/EK nav piemērojama. Nīderlandes iestādēm nav jāatzīst 
lūgumraksta iesniedzējas kvalifikācija, pamatojoties uz šo Direktīvu. Tomēr Nīderlandes 
iestādēm jāpārliecinās, vai atzīšana iespējama, pamatojoties uz LESD noteikumiem. Šajā 
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situācijā Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējai sazināties ar Valsts kontaktpunktu 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanai Nīderlandē 1. 

Kaut arī Profesionālo kvalifikāciju direktīva nav piemērojama, kontaktpunkta pārstāvji varētu 
palīdzēt lūgumraksta iesniedzējai, kā arī informēt viņu par viņas tiesībām.

                                               
1 Kitty Wigleven, tālr.: +31 70 426 02 86, fakss: +31 70 426 03 95, E-pasts: 
wigleven@nuffic.nl


