
To profesionālo kvalifikāciju atzīšana, ko Apvienotajā Karalistē ieguvuši 
Eiropas Savienības valstspiederīgie 

 

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (ES), ko parasti dēvē par “Brexit”, ir ietekmējusi 
Apvienotajā Karalistē iegūto profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.  

Apvienotās Karalistes izstāšanās notika 2020. gada 31. janvārī, un tai sekoja pārejas periods, kas ilga līdz 
2020. gada 31. decembrim. Izstāšanās līgums kopā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu ir galvenie 
instrumenti, kas reglamentē ES attiecības ar Apvienoto Karalisti.  

Ietekme uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir atkarīga no tā, vai kvalifikāciju ieguvis ES vai Apvienotās 
Karalistes valstspiederīgais un vai kvalifikācija ir iegūta (ES valstspiederīgajiem) vai atzīta (Apvienotās 
Karalistes valstspiederīgajiem) pirms pārejas perioda beigām.  

Saskaņā ar ES tiesību aktiem ES pilsoņiem ir tiesības strādāt reglamentētā profesijā kā darbiniekam vai 
pašnodarbinātai personai citā ES valstī, nevis tajā, kurā iegūta kvalifikācija. Šajā kontekstā ES 
valstspiederīgajiem ir īpašas procesuālās un materiālās tiesības attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu citā ES 
valstī, nevis tajā, kurā viņi ieguvuši kvalifikāciju (sk. Direktīvu 2005/36/EK).  

Atkarībā no profesijas var piemērot atšķirīgus atzīšanas režīmus. Dažām profesijām, piemēram, juristiem un 
apstiprinātajiem revidentiem, var piemērot īpašus noteikumus. 

Kopumā šis ES režīms neattiecas uz to profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kuras ir trešo valstu 
valstspiederīgajiem, ja vien nav ieviesti īpaši pasākumi, piemēram, Šveices valstspiederīgajiem un Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) valstspiederīgajiem. 

Parasti kvalifikācijas, ko ES valstspiederīgie ieguvuši Apvienotajā Karalistē pirms Izstāšanās līgumā noteiktā 
pārejas perioda beigām (pirms 2021. gada 1. janvāra), ir ES kvalifikācijas. Uz šo kvalifikāciju atzīšanu attiecas 
Direktīvas 2005/36/EK noteikumi un atzīšanas režīmi.  

Tas attiecas uz visu veidu kvalifikācijām, uz kurām attiecas Direktīva/2005/36/EK, proti, kvalifikāciju 
apliecinošiem dokumentiem, profesionālo pieredzi un kompetences apliecinājumiem. Turklāt tā attiecas uz 
visiem direktīvā noteiktajiem atzīšanas režīmiem, neparedzot laika ierobežojumus.  

Sīkāka informācija 

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ) par konkrētām situācijām saistībā ar to Apvienotajā Karalistē iegūto kvalifikāciju 
atzīšanu, kuras ES valstspiederīgajiem ir ES. 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/36/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-services/free-movement-professionals/recognition-professional-qualifications-practice_en


Bieži uzdotie jautājumi. Apvienotajā Karalistē iegūtu kvalifikāciju atzīšana 

Šī bieži uzdoto jautājumu sadaļa attiecas tikai uz ES valstspiederīgo profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1. Šajā 
bieži uzdoto jautājumu sadaļā izklāstītie noteikumi attiecas uz visām profesionālajām kvalifikācijām, ko aptver 
Direktīva 2005/36/EK. Tas ietver grādus, kompetences apliecinājumus (Direktīvas 2005/36/EK 11. panta 
nozīmē) un profesionālo pieredzi.  

Šī bieži uzdoto jautājumu sadaļa ir tikai informācijai. Eiropas Komisija un tās darbinieki neuzņemas nekādu 
atbildību par šā dokumenta saturu. Lietotāja rokasgrāmata var noderēt, lai iegūtu plašāku informāciju par 
Direktīvu 2005/36/EK.  

Ja rodas jautājumi par uzturēšanās atļaujām, ieceļošanas vai izceļošanas prasībām utt., apmeklējiet vietni, kas 
veltīta pilsoņu tiesībām saistībā ar Izstāšanās līgumu. 

➢ Esmu ES valstspiederīgais un esmu ieguvis kvalifikāciju Apvienotajā Karalistē pirms 2021. gada 1. 
janvāra. Apvienotajā Karalistē iegūto kvalifikāciju ES dalībvalsts kompetentā iestāde atzina pirms 2021. 
gada 1. janvāra. Vai šī atzīšana aizvien ir spēkā? 

Jā, atzīšanas lēmums ir spēkā. 

 

➢ Esmu ES valstspiederīgais un esmu ieguvis kvalifikāciju Apvienotajā Karalistē pirms 2021. gada 1. 
janvāra. Apvienotajā Karalistē iegūto kvalifikāciju ES dalībvalsts kompetentā iestāde atzina pēc 2020. 
gada 31. decembra. Vai šī atzīšana aizvien ir spēkā? 

Jā, atzīšanas lēmums ir spēkā.  

 

➢ Pēc tam, kad būšu saņēmis Apvienotajā Karalistē iegūtās kvalifikācijas atzīšanu saskaņā ar kādu no 
scenārijiem, kas aprakstīti abos iepriekš minētajos jautājumos, vēlos atsākt veikt uzņēmējdarbību citā 
ES dalībvalstī. Kādi noteikumi attiecas uz manu kvalifikāciju atzīšanu?  

Jaunajā uzņēmējā dalībvalstī jums jāiesniedz pieteikums kvalifikāciju atzīšanai. Ja kvalifikāciju esat ieguvis 
pirms 2021. gada 1. janvāra, uz atzīšanu attiecas Direktīva 2005/36/EK. Kvalifikāciju ir izsniegusi 
Apvienotā Karaliste kā dalībvalsts (līdz 2020. gada 31. janvārim) vai Izstāšanās līgumā noteiktā pārejas 
perioda laikā (līdz 2020. gada 31. decembrim). Tas nozīmē, ka ES valstspiederīgo kvalifikācijas, kas 
Apvienotajā Karalistē iegūtas pirms 2021. gada 1. janvāra, tiek uzskatītas par Eiropas Savienībā iegūtām 
kvalifikācijām. Tie paši noteikumi attiecas uz jebkuras citas ES kvalifikācijas atzīšanu bez termiņa 
ierobežojuma.  

 

➢ Esmu ES valstspiederīgais un esmu ieguvis kvalifikāciju Apvienotajā Karalistē pirms 2021. gada 1. 
janvāra, bet ES dalībvalsts kompetentā iestāde to vēl nav atzinusi. Kādi noteikumi attiecas uz manu 
kvalifikāciju atzīšanu?  

Ja kvalifikācijas ir iegūtas pirms 2021. gada 1. janvāra, tiek piemērota Direktīva 2005/36/EK. Šīs 
kvalifikācijas ir izsniegusi Apvienotā Karaliste kā dalībvalsts (līdz 2020. gada 31. janvārim) vai Izstāšanās 
līgumā noteiktā pārejas perioda laikā (līdz 2020. gada 31. decembrim). Tas nozīmē, ka ES valstspiederīgo 
kvalifikācijas, kas Apvienotajā Karalistē iegūtas pirms 2021. gada 1. janvāra, tiek uzskatītas par ES 
kvalifikācijām. Tie paši noteikumi attiecas uz jebkuras citas ES kvalifikācijas atzīšanu bez termiņa 
ierobežojuma.  

 
1 Pēc pārejas perioda beigām Apvienotās Karalistes valstspiederīgie ir trešo valstu valstspiederīgie Eiropas Savienībā. Tas 
nozīmē, ka viņi vairs nevar izmantot ES profesionālo kvalifikāciju atzīšanas režīmu. Plašāku informāciju par Apvienotās 
Karalistes valstspiederīgo kvalifikāciju atzīšanu skatīt Eiropas Komisijas paziņojumā par Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgo tiesībām saskaņā ar Izstāšanās līgumu. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1f9f567-daae-11ea-adf7-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20211210
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/citizens-rights_lv
https://commission.europa.eu/system/files/2018-11/2018-11-26_qa_citizens_rights_en_0.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2018-11/2018-11-26_qa_citizens_rights_en_0.pdf


 

➢ Esmu ES valstspiederīgais un esmu ieguvis kvalifikāciju Apvienotajā Karalistē pēc 2020. gada 31. 
decembra. Kādi noteikumi attiecas uz manu kvalifikāciju atzīšanu?  

Profesionālās kvalifikācijas, kas iegūtas pēc Izstāšanās līgumā noteiktā pārejas perioda beigām, ir trešās 
valsts kvalifikācijas saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK. Jums jāsaņem sākotnējā atzīšana dalībvalstī saskaņā 
ar valsts noteikumiem un procedūrām.  

Ja vēlaties, lai jūsu kvalifikācijas tiktu atzītas saskaņā ar ES tiesību aktiem citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā 
jūsu trešās valsts kvalifikācijas tika atzītas pirmo reizi, pēc sākotnējās atzīšanas ir jāiegūst 3 gadu 
profesionālā pieredze ES dalībvalstī, kurā jūsu kvalifikācija tika pirmo reizi atzīta. Pretējā gadījumā 
pieteikums uz atzīšanu jums jāiesniedz saskaņā ar tās ES dalībvalsts noteikumiem un procedūrām, kurā 
vēlaties panākt savas kvalifikācijas atzīšanu. 

 

➢ Esmu ES valstspiederīgais un ārsts. Iegūtā grāda atzīšanai es vēlētos izmantot profesionālās 
kvalifikācijas automātiskās atzīšanas sistēmu, kas paredzēta Direktīvā 2005/36/EK. Vai tas joprojām ir 
iespējams, ja kvalifikāciju ieguvu Apvienotajā Karalistē?  

Jā, bet jūsu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai Direktīva 2005/36/EK joprojām ir piemērojama tikai tad, ja 
kvalifikāciju esat ieguvis pirms 2021. gada 1. janvāra. Tas ietver kvalifikācijas, uz kurām attiecas direktīvas 
automātiskās atzīšanas sistēma, kas ir ieviesta septiņām galvenajām profesijām (ārstiem, vispārējās 
aprūpes māsām, vecmātēm, farmaceitiem, zobārstiem, veterinārārstiem un arhitektiem). Ja jūsu 
kvalifikācija, kas iegūta Apvienotajā Karalistē, ir uzskaitīta direktīvas V pielikumā, uz to attiecas 
automātiskā atzīšana. 

 

➢ Vai, būdams ES valstspiederīgais, kuram ir Apvienotajā Karalistē iegūta kvalifikācija, es joprojām varu 
sniegt īslaicīgus un gadījuma rakstura pārrobežu pakalpojumus ES teritorijā, ja šī profesionālā darbība 
tiek reglamentēta uzņēmējā dalībvalstī?  

Jā, ja jūs jau dzīvojat ES dalībvalstī, kurā tika atzīta jūsu kvalifikācija, varat sniegt īslaicīgus un gadījuma 
rakstura pārrobežu pakalpojumus saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK. Nosacījumi šai sākotnējai atzīšanai 
izcelsmes dalībvalstī atbilstīgi Direktīvai 2005/36/EK ir aprakstīti iepriekš sniegtajās atbildēs. 

Ja veicat uzņēmējdarbību ārpus ES, faktiski nevarat izmantot šo vienkāršoto procedūru, lai sniegtu 
īslaicīgus pakalpojumus kādā ES dalībvalstī; tas neattiecas uz pilsoņiem, kas veic uzņēmējdarbību Islandē, 
Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē (uz kuriem attiecas īpaši noteikumi). 

 

➢ Esmu ES pilsonis un man ir Apvienotajā Karalistē iegūta kvalifikācija, kas tika atzīta, piesakoties Eiropas 
profesionālajai kartei. Vai mana Eiropas profesionālā karte ir derīga arī pēc 2020. gada 31. decembra? 

Jā, lēmums par atzīšanu un Eiropas profesionālā karte ir spēkā līdz kartes derīguma termiņa beigām. Ja 
esat ES pilsonis, noteikumi un nosacījumi attiecībā uz Eiropas profesionālo karti paliek spēkā Brexit 
kontekstā, kamēr vien jūs aizsargā Apvienotās Karalistes izstāšanās līgums. 

 

➢ Esmu ES valstspiederīgais, kuram ir Apvienotajā Karalistē izsniegta kvalifikācija, kas iegūta pirms 2021. 
gada 1. janvāra. Vai aizvien varu iesniegt pieteikumu atzīt kvalifikāciju, izmantojot Eiropas profesionālo 
karti?  

Jā. Iepriekšējās atbildēs izklāstītās pamatnostādnes vienlīdz attiecas uz Apvienotās Karalistes kvalifikāciju 
atzīšanu Eiropas profesionālās kartes iegūšanai. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_lv.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/citizens-rights_lv#who-is-protected-by-the-withdrawal-agreement

