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Informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām
Institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas
apliecības reglamentētajās profesijās
Ministrijām, kuru pārziņā ir reglamentētās profesijas
Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pēc breksita
2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1. februārī
plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) notiks Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās
Karalistes (turpmāk – Apvienotās karalistes) izstāšanās no Eiropas Savienības un
Eiropas Atomenerģijas kopienas (turpmāk – Eiropas Savienības) – breksits.
Šī ir informatīva vēstule par to, kāda kārtība ir piemērojama, pieņemot
lēmumus par Apvienotajā Karalistē iegūto profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kā arī
saņemot deklarācijas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai reglamentētajās profesijās no
personām, kurām tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā
Apvienotajā Karalistē.
Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības notiek saskaņā ar
Izstāšanās
līgumu,
kas
pieejams
Ārlietu
ministrijas
tīmekļvietnē
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit (turpmāk –
izstāšanās līgums). Izstāšanās līgums citās Eiropas Savienības valodās ir pieejams
šajā
tīmekļvietnē
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC.
Apvienotā Karaliste ir ratificējusi izstāšanās līgumu un Eiropas Komisijas
prezidente un Eiropadomes prezidents to Eiropas Savienības vārdā ir parakstījuši.
Š.g. 29. janvārī gaidāms Eiropas Savienības Parlamenta balsojums un pēc tam
Padomes lēmums, bet paredzams, ka tie būs pozitīvi un izstāšanās līgums stāsies
spēkā un kļūs saistošs no breksita brīža. Līgums par Apvienotās Karalistes izstāšanos
no Eiropas Savienības ir Eiropas Savienības starptautiskais līgums ar Apvienoto
Karalisti un Latvijai ir saistošs kā Eiropas Savienības dalībvalstij, un ir tieši
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piemērojams saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību pārākuma principu. Eiropas
Komisijas sniegtais izstāšanās līguma skaidrojums ir pieejams šajā vietne:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/the_withdrawal_agreement_explained.pdf
Vēršam uzmanību uz vairākām profesionālās kvalifikācijas atzīšanas
jautājumos būtiskām izstāšanās līguma sadaļām:
1) saskaņā ar izstāšanās līguma 126. un 127. pantu līdz 2020. gada
31. decembrim ir noteikts pārejas periods, kura laikā ir piemērojamas Eiropas
Savienības tiesības. Tas nozīmē, ka visi iesniegumi par Apvienotajā Karalistē
iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kas saņemti līdz pārejas perioda
beigām, ir jāizskata saskaņā ar kārtību, kas noteikta likumā “Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un uz tā pamata izdotajos
Ministru kabineta noteikumos. Tāpat personām no Apvienotās Karalistes ir tiesības
sniegt īslaicīgus pakalpojumus reglamentētās profesijās Latvijā;
2) izstāšanās līguma 10. pantā ir noteikts personu loks, kurām piemērojams
izstāšanās līgums;
3) izstāšanās līguma 8. pantā ir noteikts, ka pēc pārejas perioda beigām
Apvienotajai Karalistei nebūs piekļuves informācijas sistēmām un datubāzēm, kas
izveidotas uz Eiropas Savienības tiesību pamata. Tas nozīmē, ka pēc pārejas perioda
beigām, ņemot vērā izstāšanās līguma 29. pantā noteiktos izņēmumus, nebūs
iespējams sazināties ar Apvienotās Karalistes kompetentajām institūcijām Vienotā
tirgus informācijas sistēmā IMI un par Apvienotās Karalistes reglamentētajām
profesijām nebūs informācijas Eiropas Komisijas reglamentēto profesiju datu bāzē.
Aicinām Latvijas institūcijas no minētajām datu bāzēm savlaicīgi izgūt un saglabāt
nepieciešamo informāciju, piemēram, Apvienotās Karalistes kompetento institūciju
kontaktinformāciju, reglamentētas profesijas kvalifikācijas prasības u.c.;
3) izstāšanās līguma 27., 28. un 29. pants ir veltīti tieši profesionālās
kvalifikācijas atzīšanai, kuru noteikto koncentrēti var raksturot šādi:
3.1.) 27. pants nosaka, ka līdz šim un arī turpmāk līdz pārejas perioda
beigām pieņemtais lēmums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir spēkā arī pēc
pārejas perioda beigām;
3.2.) iesniegumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kas saņemti
līdz pārejas perioda beigām, ir jāizskata un lēmumi jāpieņem līdzšinējā kārtībā;
3.3.) deviņus mēnešu pēc pārejas perioda beigām Apvienotajai
Karalistei būs pieejama IMI sistēma ierobežotā apjomā, lai pabeigtu izskatīt līdz
pārejas perioda beigām iesniegtos iesniegumus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai
un Eiropas profesionālās kartes izdošanai.
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Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas koordinatoru sanāksmē š.g. 21. janvārī pārejas perioda laikā notiks
intensīvas sarunas starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību par turpmākajām
attiecībām, tajā skaitā par to, kāda kārtība tiks piemērota profesionālo kvalifikāciju
atzīšanā pēc pārejas perioda beigām, ieskatu par to varat gūt šajā Eiropas Komisijas
vietnē:
https://ec.europa.eu/commission/publications/slides-internal-eu27preparatory-discussions-future-relationship-free-trade-agreement_en. Izglītības un
zinātnes ministrija informēs Latvijas kompetentās institūcijas par visiem būtiskiem
jaunumiem saistībā ar breksitu. Aicinām sekot aktuālajai informācijai Ārlietu
ministrijas un Izglītības un zinātnes ministriju tīmekļvietnēs publicētajam.
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