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May 28, 2009
Ms. Lucia Slobodová
Czech Ministry of Education and Sports
Prague, Czech Republic
Dear Ms. Lucia Slobodová:
As the President of the Latvian Society of Medical Genetics I fully endorse the
UEMS Clinical Genetics curriculum, with the total length of 4 years, as stated in
the “Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and
objectives of specialist training”, adopted on 25 April 2009. This curriculum is in
line with the Latvian postgraduate training in medical genetics, which is a primary
specialty according to “Labklājības ministrija Rīkojums Nr.127. Rīgā 2000.gada
11.aprīlī”, published in “Latvijas Vēstnesis” 18.04.2000. 136/139 (2047/2050).
The training period is 5 years in our country, this does include a period of 12
mounth of basis clinical training (paediatrics, internal medicine, obstetrics and
ginecology, neurology, neonatology, dermatology, ophtalmology or other
options). We have not objections in accepting and recognizing the education in
other European countries where the training period is at least 4 years.
I wish to express full support of our Society for the inclusion of medical genetics
(“Medicīniskā ģenētika”) into Directive 2005/36, towards the recognition of this
important specialty at the European level.
Sincerely yours!

Rita Lugovska, Assoc. Prof., Dr.med.
President of the Latvian Society of Medical Genetics
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Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu
reglamentētajām profesijām

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 6.panta 1.punktu
1. Noteikumi nosaka specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu
likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
norādītajām reglamentētajām profesijām.
2. Specialitāšu un apakšspecialitāšu saraksts reglamentētajām profesijām:
Nr.

Reglamentētā

Specialitāte

p.k.

profesija

1

2

3

2.1.

Arhitekts

Arhitekts

2.2.

Būvinženieris

Ēku būvinženieris

Apakšspecialitāte

Transportbūvju
būvinženieris
Siltuma un gāzes
tehnoloģijas

4

būvinženieris
Ūdens tehnoloģijas
būvinženieris
Hidrotehnisko būvju
būvinženieris
2.3.

Būvtehniķis

Būvtehniķis

2.4.

Ģeotehniķis

Ģeotehniķis

2.5.

Mehāniskā

Motocikla vadītājs

transportlīdzekļa vadītājs

Automobiļa vadītājs
Traktortehnikas
vadītājs

2.6.

Starptautisko

Starptautisko kravu

kravu
autopārvadājumu autopārvadājumu

2.7.

vadītājs

vadītājs

(administrators)

(administrators)

Starptautisko

Starptautisko pasa-

pasažieru

žieru

autopārvadājumu autopārvadājumu

2.8.

vadītājs

vadītājs

(administrators)

(administrators)

Iekšzemes kravu Iekšzemes kravu
autopārvadājumu autopārvadājumu

2.9.

vadītājs

vadītājs

(administrators)

(administrators)

Iekšzemes

Iekšzemes pasažieru

pasažieru
autopārvadājumu autopārvadājumu

2.10.

vadītājs

vadītājs

(administrators)

(administrators)

Bīstamu kravu

Bīstamu kravu

pārvadāšanas

pārvadāšanas

transportlīdzekļa vadītājs

transportlīdzekļa
vadītājs

2.11.

Autoskolas

Autoskolas teorētisko

teorētisko

2.12.

priekšmetu

priekšmetu

pasniedzējs

pasniedzējs

Autoskolas

Autoskolas praktiskās

praktiskās

2.13.

braukšanas

braukšanas

instruktors

instruktors

Bīstamu kravu

Bīstamu kravu

pārvadāšanas

pārvadāšanas

transport-

transport-

līdzekļu vadītāju

līdzekļu vadītāju

apmācības

apmācības

pasniedzējs
2.14.

pasniedzējs

Transportlīdzekļu Transportlīdzekļu
tehniskās

tehniskās kontroles

kontroles

2.15.

inspektors

inspektors

Vilces līdzekļa

Vilces līdzekļa

vadītājs

2.16.

instruktors

vadītājs instruktors

Vilces līdzekļa

Sliežu mototransporta

vadītājs

vadītājs (mašīnists)

(mašīnists)
Lokomotīves vadītājs
(mašīnists)
Elektrovilciena
vadītājs
(mašīnists)
Dīzeļvilciena vadītājs
(mašīnists)
2.17.

Vilces līdzekļa

Sliežu mototransporta

vadītāja palīgs

vadītāja (mašīnista)
palīgs
Lokomotīves vadītāja
(mašīnista) palīgs
Elektrovilciena
vadītāja

(mašīnista) palīgs
Dīzeļvilciena vadītāja
(mašīnista) palīgs
2.18.

Kuģa kapteinis

Kapteinis

Kapteinis uz
kuģiem līdz 20
bruto tonnām
Kapteinis uz
kuģiem līdz 200
bruto tonnām
Kapteinis uz
kuģiem līdz 500
bruto tonnām
Kapteinis uz
kuģiem līdz
3000 bruto
tonnām
Kapteinis uz
kuģiem virs
3000 bruto
tonnām

2.19.

Kuģa virsnieks

Stūrmanis

Sardzes stūrmanis
uz kuģiem līdz
500 bruto tonnām

Sardzes stūrmanis
uz kuģiem virs
500 bruto tonnām
Kapteiņa vecākais
palīgs uz kuģiem
līdz 3000 bruto
tonnām
Kapteiņa vecākais
palīgs uz kuģiem
virs 3000 bruto
tonnām
Mehāniķis

Mehāniķa palīgs
Mehāniķis uz
kuģiem ar galvenā
dzinēja jaudu līdz
300 kW
Mehāniķis uz
kuģiem ar galvenā
dzinēja jaudu līdz
750 kW
Vecākais
mehāniķis
uz kuģiem ar
galvenā dzinēja

jaudu līdz 750 kW
Mehāniķis uz
kuģiem ar galvenā
dzinēja jaudu virs
750 kW
Mehāniķis uz
kuģiem ar galvenā
dzinēja jaudu līdz
3000 kW
Vecākais
mehāniķis
uz kuģiem ar
galvenā dzinēja
jaudu līdz 3000 kW
Mehāniķis uz
kuģiem ar galvenā
dzinēja jaudu virs
3000 kW
Vecākais
mehāniķis
uz kuģiem ar
galvenā dzinēja
jaudu virs 3000 kW
Saldēšanas

iekārtu mehāniķis
Trešās klases
kuģu elektromehāniķis
Otrās klases kuģu
elektromehāniķis
Pirmās klases
kuģu
elektromehāniķis
Radiotelefonijas

Radiotelefonijas

operators

operators

GMDSS (globālās

GMDSS (globālās

jūras
avāriju drošības sistē- jūras avāriju
mas) operators

drošības sistēmas)
operators ar
ierobežotām funkcijām
Vispārējais
GMDSS
(globālās jūras
avāriju drošības
sistēmas)
operators

Radioelektroniķis

Otrās klases

radioelektroniķis
Pirmās klases
radioelektroniķis
Navigācijas iekārtu
inženieris

2.20.

Ierindas jūrnieks, Junga

Junga

kuģa apkalpes

Matrozis

Matrozis

loceklis
Kvalificēts matrozis
Bocmanis

Bocmanis

Kuģa motorists

Kuģa motorists
Kvalificēts kuģa
motorists

2.21.

Matrozis

Sūkņa mašīnists

Sūkņa mašīnists

Kuģa elektriķis

Kuģa elektriķis

Kuģa saldēšanas

Kuģa saldēšanas

iekārtu mašīnists

iekārtu mašīnists

Matrozis tauvotājs

tauvotājs
2.22.

Jūrnieku

Jūrnieku praktiskās

praktiskās
apmācības

apmācības

pasniedzējs

pasniedzējs

(instruktors)

(instruktors)

2.23.

2.24.

Jūrnieku

Jūrnieku

kvalifikācijas

kompetences

vērtētājs

atbilstības vērtētājs

Kuģu locis

Kuģu locis
Kuģu satiksmes
operators

2.25.

Atbilstības

Atbilstības vērtētājs

vērtētājs
2.26.

2.27.

2.28.

Lidmašīnas pilots Lidmašīnas
amatieris

privātpilots

Lidmašīnas

Lidmašīnas

komercpilots

komercpilots

Aviolīniju

Aviolīniju transporta

transporta
lidmašīnas pilots
2.29.

lidmašīnas pilots

Lidmašīnas pilots Aviācijas instruktors
instruktors

2.30.

2.31.

2.32.

Helikoptera pilots Helikoptera
amatieris

privātpilots

Helikoptera

Helikoptera

komercpilots

komercpilots

Aviolīniju

Aviolīniju transporta

transporta
helikoptera pilots helikoptera pilots
2.33.

Helikoptera pilots Aviācijas

instruktors

instruktors

2.34.

Planiera pilots

Planiera pilots

2.35.

Planiera pilots

Aviācijas

instruktors

instruktors

Gaisa balona

Gaisa balona pilots

2.36.

pilots
2.37.

Gaisa balona

Aviācijas

pilots
instruktors

instruktors

2.38.

Stūrmanis

Stūrmanis

2.39.

Lidotājs

Lidotājs inženieris

inženieris
2.40.

Gaisa satiksmes

Gaisa satiksmes

vadības

vadības dispečers

dispečers
2.41.

Starptautiskas

Aviodrošības

lidostas
aviodrošības

dienesta darbinieks

dienesta
darbinieks
2.42.

Gaisakuģu

Līnijas tehniskās

Lidmašīnām ar

apkopes sertifi-

turbīndzinējiem

cēšanas mehāniķis

Lidmašīnām ar

tehniskās
apkopes
personāla
profesijas

virzuļdzinējiem

Helikopteriem ar
turbīndzinējiem
Helikopteriem ar
virzuļdzinējiem
Līnijas tehniskās

Lidmašīnām ar

apkopes sertificē-

turbīndzinējiem

šanas tehniķis -

Lidmašīnām ar

mehāniķis

virzuļdzinējiem
Helikopteriem ar
turbīndzinējiem
Helikopteriem ar
virzuļdzinējiem

Līnijas tehniskās
apkopes
sertificēšanas
tehniķis - avioniķis
Bāzes tehniskās

Lidmašīnām ar

apkopes

turbīndzinējiem

sertificēšanas
inženieris

Lidmašīnām ar
virzuļdzinējiem
Helikopteriem ar
turbīndzinējiem
Helikopteriem ar

virzuļdzinējiem
Avionika
2.43.

Bīstamo kravu

Bīstamo kravu

pārvadājumu drošības

pārvadājumu
drošības

2.44.

konsultants

konsultants

(padomnieks)

(padomnieks)

Bīstamo kravu

Bīstamo kravu pārva-

pārvadājumu drošības

dājumu drošības

konsultantu

konsultantu (padom-

(padomnieku)

nieku) apmācības

apmācības
pasniedzējs

pasniedzējs

2.45.

Veterinārārsts

Veterinārārsts

2.46.

Profesijas

Ciltsdarba

ciltsdarba

2.47.

jomā

specialitātes

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības
pedagogs
Pirmsskolas
speciālās
izglītības pedagogs

Pamatizglītības
pedagogs
Profesionālās pamatizglītības pedagogs
Speciālās izglītības
pedagogs
Vispārējās vidējās
izglītības pedagogs
Profesionālās vidējās
izglītības pedagogs
Profesionālās
augstākās
izglītības pedagogs
2.48.

2.49.

Augstskolu

Augstskolu

akadēmiskā

akadēmiskā

personāla

personāla

profesijas

specialitātes

Zinātnisko

Zinātnisko iestāžu

iestāžu
akadēmiskā

akadēmiskā

personāla

personāla

profesijas

specialitātes

2.50.

Elektroinženieris

Elektroinženieris

2.51.

Elektromontieris

Elektromontieris

2.52.

Elektrotehniķis

Elektrotehniķis

2.53.

Zvērināts notārs

Zvērināts notārs

2.54.

Zvērināta notāra

Zvērināta notāra

kandidāts

kandidāts

2.55.

Advokāts

Advokāts

2.56.

Zvērināts

Zvērināts revidents

revidents
2.57.

Zvērināts

Zvērināts mērnieks

mērnieks
2.58.

Nekustamā

Nekustamā īpašuma

īpašuma
vērtētājs

vērtētājs

2.59.

Farmaceits

Farmaceits

2.60.

Optometrists

Optometrists

2.61.

Ārsts

Internists

Kardiologs
Reimatologs
Ftiziopneimonologs
Endokrinologs
Nefrologs
Gastroenterologs

Ģimenes (vispārējās
prakses) ārsts
Ķirurgs
Neiroķirurgs
Torakālais ķirurgs

Sirds ķirurgs
Asinsvadu ķirurgs
Urologs
Plastoķirurgs
Transplantologs
Ambulatorais ķirurgs
Bērnu ķirurgs
Traumatologs,
ortopēds
Ginekologs;

Bērnu

dzemdību
speciālists

ginekologs

Pediatrs

Neonatologs
Bērnu infektologs
Bērnu kardiologs
Bērnu reimatologs
Bērnu
pneimonologs
Bērnu
endokrinologs
Bērnu nefrologs
Bērnu
gastroenterologs
Bērnu
hematoonkologs

Bērnu alergologs
Onkologs

Onkoķīmijterapeits
Onkoķirurgs
Onkoginekologs

Hematologs
Anesteziologs,
reanimatologs
Psihiatrs
Neirologs
Bērnu neirologs
Oftalmologs
Otorinolaringologs

Foniatrs
Pedaudiologs

Infektologs
Dermatologs,
venerologs
Narkologs
Laboratorijas ārsts

Parazitologs
Mikrobiologs
Citologs

Higiēnists
Radioterapeits
Radiodiagnosts

Patologs
Tiesu medicīnas
eksperts
Arodslimību ārsts
Sporta ārsts
Rehabilitācijas ārsts

Fiziskās rehabilitācijas ārsts

Fizikālās medicīnas
ārsts
Neatliekamās
palīdzības ārsts
Katastrofu medicīnas
ārsts
Veselības aprūpes
ārsts
Psihoterapeits
Epidemiologs
Ģenētiķis
Transfuziologs
Veselības aprūpes
vadītājs
2.62.

Zobārsts

Zobārsts

Ortodonts
Parodontologs
Bērnu zobārsts

Zobu protēzists
Mutes, sejas un
žokļu ķirurgs
2.63.

Medicīnas māsa

Medicīnas māsa
Ambulatorās
medicīnas māsa
Bērnu māsa
Dermatoveneroloģijas
māsa
Diabetoloģijas un
endokrinoloģijas
māsa
Diētas māsa
Endoskopijas māsa
Fizikālās terapijas
māsa
Ftiziopulmonoloģijas
māsa
Funkcionālās
diagnostikas māsa
Ginekoloģijas māsa
Infektoloģijas māsa
Intensīvās terapijas
un
anestēzijas māsa

Ķirurģijas māsa
Narkoloģijas māsa
Neatliekamās
palīdzības māsa
Neiroķirurģijas māsa
Neiroloģijas māsa
Oftalmoloģijas māsa
Onkoloģijas māsa
Operāciju māsa
Pirmsskolas iestāžu
un skolu māsa
Psihiatrijas māsa
Rentgenoloģijas un
radioloģijas māsa
Sabiedrības veselības
māsa
Terapijas māsa
Transfuzioloģijas
māsa
Traumatoloģijas un
ortopēdijas māsa
Zobārstniecības
māsa
Medicīnas māsas
palīgs

2.64.

Vecmāte

Vecmāte

2.65.

Ārsta palīgs

Neatliekamās

(feldšeris)

palīdzības
feldšeris
Ambulatorā dienesta
feldšeris
Ārsta palīgs
(feldšeris)

2.66.

Farmaceita

Farmaceita asistents

asistents
2.67.

Laborants

Biomedicīnas
laborants

2.68.

Zobu tehniķis

Zobu tehniķis
Zobārsta asistents

2.69.

Zobu higiēnists

Zobu higiēnists

2.70.

Fizioterapeits

Fizioterapeits

2.71.

Ergoterapeits

Ergoterapeits

2.72.

Fizioterapeita

Fizioterapeita

asistents

asistents

Ergoterapeita

Ergoterapeita

asistents

asistents

Jādterapeits

Jādterapeits

2.73.

2.74.

(Reitterapeits)
2.75.

Jādterapeita
(Reittera-

peita) asistents

Jādterapeita asistents

2.76.

Tehniskais
ortopēds

3. Veselības
aprūpes profesiju
papildspecialitātes
ir:
3.1. alergologs;
3.2. hepatologs;
3.3. imunologs;
3.4. homeopāts;
3.5. kosmetologs;
3.6. dietologs;
3.7. akupunktūras
ārsts;
3.8. kara
medicīnas ārsts;
3.9. arodveselības
ārsts;
3.10.
protēžortopēds;
3.11. seksologs,
seksopatologs;
3.12. bērnu
psihiatrs;
3.13. eksperts;
3.14. intensīvās

Tehniskais ortopēds

terapijas ārsts.
Ministru prezidents A.Bērziņš
Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 10.augustu.
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