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Reglamentētā profesija 

Reglamentētā profesija — Latvijas Republikā 

reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu 

profesionālo darbību kopums šajā likumā noteiktajās 

profesijās, kā arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs 

reglamentēta tāda profesionālā darbība vai reglamentētu 

profesionālo darbību kopums, kuru uzsākšanai un 

veikšanai attiecīgās valsts tiesību aktos izvirzīta 

atbilstošas profesionālās kvalifikācijas prasība 



Likums «Par reglamentētajām profesijām 
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu» 

Likums nosaka reglamentētās profesijas, kā arī 

pamatprasības, kas jāievēro Latvijas Republikā 

un ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas atzīšanā šajās 

profesijās. 



Reglamentēto profesiju saraksts 

Likumā «Par reglamentētajām profesijām un 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu» 

un 

Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija 
noteikumi Nr.460 «Noteikumi par specialitāšu, 
apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu 
sarakstu reglamentētajām profesijām» 



Reglamentēto profesiju saraksta 
piemērs 

 



Reglamentēto profesiju 
vispārīgās prasības 

Likumā «Par reglamentētajām profesijām un 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu» 

Piemēram: 



Minimālās prasības  
reglamentēto «sektoriālo» 
profesiju izglītībai EEZ 

Ministru kabineta noteikumi Nr.68 Rīgā 2002.gada 19.februārī 
Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, 
māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 

Ministru kabineta noteikumi Nr.315 Rīgā 2002.gada 
23.jūlijā Izglītības programmu minimālās prasības ārsta 
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 

Ministru kabineta noteikumi Nr.489 Rīgā 2005.gada 5.jūlijā 
Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām 
veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par 
institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību 
veterinārārsta profesijā 

Ministru kabineta noteikumi Nr.194 Rīgā 2002.gada 
21.maijā Izglītības programmu minimālās prasības 
arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai 



Likumā «Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu» 

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.525 Rīgā 2005.gada 

19.jūlijā Kārtība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai 

pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas 

Republikā 

Kvalifikāciju atzīšanas  procedūra 



Kvalifikāciju atzīšanas  procedūra 

Informācijas 
institūcija Kompetentā 

iestāde 
iesniegums 

lēmums 

vērtējums 

1. Informācijas institūcija pieņem dokumentus, sagatavo 

savu vērtējumu un nosūta izziņu institūcijai, kas izsniedz 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību konkrētajā 

profesijā. 

2. Institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas apliecību, pieņem lēmumu par profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu vai neatzīšanu. 

3. Lēmumu jāpieņem 3 mēnešu laikā (ES valstu ārstiem, 

veterinārārstiem, farmaceitiem, medmāsām, vecmātēm, 

zobārstiem, arhitektiem) vai 4 mēnešu laikā (pārējiem) kopš 

visu dokumentu iesniegšanas informācijas institūcijā. 

68,85 EUR 



Informācijas institūcijas 
Ministru kabineta noteikumi Nr.300 Rīgā 2002.gada 
16.jūlijā Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā 
uz reglamentētajām profesijām 

2.1. valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"— mehāniskā transportlīdzekļa (izņemot 

traktortehniku) vadītāja, bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītāja reglamentētajai profesijai; 

2.2. valsts aģentūra "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" — mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja 

reglamentētajai profesijai traktortehnikas vadītāja specialitātē; 

2.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija"— starptautisko kravu 

autopārvadājumu vadītāja (administratora), starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītāja 

(administratora), iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītāja (administratora) un iekšzemes pasažieru 

autopārvadājumu vadītāja (administratora) reglamentētajai profesijai; 

2.4. Satiksmes ministrija — bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) un bīstamo 

kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības pasniedzēja reglamentētajai profesijai; 

2.5. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs - reglamentētajām profesijām 

jūrniecības jomā; 

2.6. Civilās aviācijas administrācija — reglamentētajām profesijām civilajā aviācijā un lidostu darba jomā; 

2.7. Zemkopības ministrija — reglamentētajām profesijām ciltsdarbā; 

2.8. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija — reglamentētajām profesijām dzelzceļa transporta jomā; 

2.9. Valsts policija – detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja un spridzināšanas darbu 

vadītāja reglamentētajām profesijām. 

Pārējām reglamentētajām profesijām, kuras nav minētas šajos noteikumos, informācijas institūcija ir 

Akadēmiskās informācijas centrs. 



Akadēmiskās informācijas centrs 

Informācijas institūcija 

Pretendents iesniedz informācijas institūcijai: 

• iesniegumu (4.pielikums MK 2003.g.not. NR.188); 

• pases kopiju; 

• izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus; 

• izziņu no mītnes valsts kompetentām iestādēm par tiesībām 

strādāt profesijā mītnes valstī; 

• izziņu no mītnes valsts kompetentām iestādēm par darba 

pieredzi; 

• ārstiem, veterinārārstiem, farmaceitiem, medmāsām, 

vecmātēm, zobārstiem, arhitektiem - izziņu no mītnes valsts 

kompetentām iestādēm par labu reputāciju un 

disciplinārpārkāpumu neesamību (šāda izziņa nedrīkst būt 

vecāka par trīs mēnešiem). 



Kompetentās iestādes 
Ministru kabineta noteikumi Nr.886 Rīgā 2006.gada 31.oktobrī Noteikumi 
par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās 

1. Latvijas Arhitektu savienība 

2. Latvijas Veterinārārstu biedrība 

3. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija 

4. Latvijas Mērnieku biedrība 

5. Latvijas Īpašuma vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs 

6. Latvijas Farmaceitu biedrība 

7. Satiksmes ministrija 

8. Veselības inspekcija 

9. Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 

10. Ceļu satiksmes drošības direkcija 

11. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 

12. Valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs” 

13. Izglītības un zinātnes ministrija 

14. Latvijas Sporta federāciju padome 

15. Latvijas Zvērinātu advokātu padome 

16. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 

17. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" 

18. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra 

19. Latvijas Ārstu biedrība 

20. Latvijas Māsu asociācija  

21. Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcija 

22. Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs 

23. Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 

24. Latvijas Melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības sertifikācijas centrs 

25. Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrs 

26. Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments 

27. Valsts policija 

28. Dabas aizsardzības pārvalde 

29. Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs  

30. Latvijas Optometristu un optiķu asociācija 

31. Aizsardzības ministrija 
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Sadalījums pa profesijām 2014  



No aptaujas jautājumiem 

ES valstu diploma atzīšanā problēmas rodas, ja ir atšķirīgas mācību 
programmas (akadēmiskā, bet Latvijā nepieciešama profesionālā, 
arī saturiskās atšķirības). Formāli diploms atzīstams, bet reāli būtu 
nepieciešama papildus zināšanu apgūšana. 

 

 

Atbilde: 



No aptaujas jautājumiem 

Ir problēmas ar diplomu pielīdzināšanu izsniedzot patstāvīgas 
prakses sertifikātus reglamentētās sfērās, piemēram, izsniedzot 
Būvprakses sertifikātus. 

 

 

 

Atbilde: 

 



No aptaujas jautājumiem 

Paldies par darbu, ko darāt. Es, kā sertificēšanas centra vadītāja, 
kas saņem no jums apstiprinātos speciālistu dokumentus, vēlētos, 
lai jūsu darbinieki sniedz informāciju speciālistiem par to, kur un 
pie kā jāgriežas pēc tam, kad esat izsūtījuši atbildi. Vēlams 
pārbaudīt vai konkrētajam speciālistam iesniegumā ir norādīts 
kontakttelefons un/vai e-pasts. 

 

 

Atbilde: 

 



No aptaujas jautājumiem 

Saistībā ar ārvalstu speciālistu (it īpaši būvniecības nozarē) dalību 
Latvijā rīkotos publiskos iepirkumos, vēlētos saņemt vairāk 
informācijas par pašu atzīšanas procesu (īpaši tā termiņiem), t.sk. 
arī attiecībā uz reglamentētajām profesijām.  

Tāpat būtu noderīgi zināt, vai ir plānotas izmaiņas nacionālajā 
un/vai ES likumdošanā saistībā ar vienotas izglītības atzīšanas 
kārtības ieviešanu! 



No aptaujas jautājumiem 

Ja speciālists ir augsti kvalificēts savā nozarē, un prot, var un 
drīkst darīt savu arodu Latvijā, ja arī nav mūsu tautietis, viņam 
vajadzētu ļaut strādāt Latvijā. 



Paldies par uzmanību 

Akadēmiskais informācijas centrs 

Smilšu iela 2, 4. stāvs, Rīga 

Tālr.:   (+371) 67225155 

E-pasts: aic@aic.lv , prof@aic.lv 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki 

 

Pirmdienās . . . . . . . . . . . . . 14:00 - 18:00 
Otrdienās . . . . . . . . . . . . . .  09:00 - 13:00 
Ceturtdienās . . . . . . . . . . .  13:00 - 17:00 

mailto:aic@aic.lv

