
P r o f e s i o n ā l ā s  

k v a l i f i k ā c i j a s  

a t z ī š a n a  ā r v a l s t ī s  

Veselības inspekcija izsniedz dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ārstniecības personām (māsām, 

vecmātēm). Šie dokumenti apliecina: 

 personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo 

kvalifikāciju, 

 personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, 

 ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionāla 

pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma dēļ. 

 

Lai saņemtu izziņu, ārstniecības persona Veselības inspekcijā iesniedz iesniegumu (iesnieguma paraugu skatīt otrā pusē), 

kam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):  

1. Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (diploms); 

2. Latvijas Republikas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra apliecība; 

3. Sertifikāts specialitātē (ja tāds ir); 

4. Dokuments, kas apliecina vārda/ uzvārda maiņu; 

5. Izziņa no darba devēja (-iem) par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā. 

Iesniedzot dokumentus jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

 

Ja ārvalstu kompetentā institūcija papildus pieprasa apliecināt personas labu veselību un/vai labu reputāciju, nepieciešams 

iesniegt aizpildītu kompetentās ārvalstu institūcijas izsniegtu pieprasījumu. 

  
Veselības inspekcija, lai apliecinātu personas labu veselību un/vai labu reputāciju, var papildus pieprasīt šādus dokumentus: 

1. Izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli, ja ārvalstu institūcijas izsniegtā pieprasījumā nav atzī-

mes par to; 

2. Izziņu no darba devēja (-iem) par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā (ja tāda nav 

iesniegta Veselības inspekcijā). 

 

 

 

Izziņas sagatavošanas termiņš: 15 dienas.  

Ja nepieciešama papildus pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, pieprasīto izziņu izsniedz 30 dienu laikā. 

 

Samaksa par izziņu: 
Profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir maksas pakalpojums. Maksa par pakalpojumu ir 50% no valstī noteiktās minimālās 

darba algas par katru pieprasīto dokumentu.  

 

Iesniegumu un pievienotos dokumentus iesniedz: 
Veselības inspekcijā 

Uzraudzības plānošanas un attīstības departamenta 

Informācijas analīzes un reģistrācijas nodaļā 

Rīgā, Klijānu ielā 7, LV - 1012 

tālr.: 67387662, e-pasts: registri@vi.gov.lv 
 

Pieņemšanas laiki: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.9.00 līdz 16.00 

 

 

http://www.vi.gov.lv/?sadala=195


 

Ārstniecības personas iesniegums kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs - paraugs 

 I E S N I E G U M S  

   
VĀRDS, UZVĀRDS______________________________________________ 

                               Personas kods: ___________________________________ 

  
Personas (pilnvarotās personas) tālrunis:                                     e-pasta adrese: 

  
Korespondences pasta adrese: 

  
Dokumentu pieprasīšanas mērķis 

  
Profesija, kurā ir kvalifikāciju apliecinošs izglītības dokuments 

  
Profesija ārvalstīs, kurā tiks veikta profesionālā darbība 

  
Institūcijas ārvalstīs izsniegts pieprasījums (norādiet valsti un, ja iespējams precīzu iestādes nosaukumu un adresi) 
  

• Iesniedzot dokumentus uzrādīts personu apliecinošs dokuments 

  

Iesniegumam pievienotie dokumenti (uzrāda oriģinālus un iesniedz kopijas) 

( vajadzīgo atzīmēt ar x) 

�  izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (diploms) 

�  Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra apliecība 

•  sertifikāts specialitātē 

�  uzvārda/vārda maiņu apliecinošs dokuments 

�  izziņa par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā 

•   pilnvara, ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona 

•  citi dokumenti (uzskaitīt kādi)______________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________________ 

  
 Esmu iepazīstināta (-ts) par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtību 
  
  Datums: 20___.g.___._________________                                                                                  /paraksts/ 
  
  
Iesniegumu pieņēma: Vārds,uzvārds                                                                                               /paraksts/ 

  

 

  
14.02.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem 

nepieciešamos dokumentu viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību” 

Informācijai: Ārstniecības personas iesnieguma veidlapu kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs iespējams atrast  

Veselības inspekcijas mājaslapā: www.vi.gov.lv 


