LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
Rīgā 2011.gada 30.augustā

Noteikumi №664
(prot. №50, 10.§)

PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU SARAKSTS,
KURAS IEGŪSTOT KĀRTOJAMI CENTRALIZĒTIE
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENI
Izdoti saskaņā ar
Profesionālās izglītības likuma
29.panta trešo daļu
1. Noteikumi nosaka profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstot kārtojami
centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.
2. Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami, iegūstot šādas
profesionālās kvalifikācijas pēc arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu
apguves:
2.1. agrārā sektora komercdarbinieks;
2.2. apdares darbu strādnieks;
2.3. apdares darbu tehniķis;
2.4. aprūpētājs;
2.5. atslēdznieks;
2.6. automehāniķa palīgs;
2.7. automehāniķis;
2.8. būvizstrādājumu galdnieks;
2.9. būvstrādnieks;
2.10. būvtehniķis;
2.11. ceļu būvtehniķis;
2.12. ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs;
2.13. datorsistēmu tehniķis;
2.14. drēbnieks;
2.15. dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju tehniķis;
2.16. dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis;
2.17. elektriķis;
2.18. elektromontieris;
2.19. elektronikas tehniķis;
2.20. ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
2.21. ēku celtnieks;
2.22. ēku inženiertīklu tehniķis;
2.23. frizieris;
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2.24. galdnieka palīgs;
2.25. galdnieks;
2.26. grāmatvedis;
2.27. konditors;
2.28. kuģa vadītājs uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā;
2.29. lauksaimniecības tehnikas mehāniķis;
2.30. lauku īpašuma apsaimniekotājs;
2.31. lauku tūrisma speciālists;
2.32. lokomotīvju saimniecības tehniķis;
2.33. maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists;
2.34. māsas palīgs;
2.35. mazumtirdzniecības komercdarbinieks;
2.36. mehatronisku sistēmu tehniķis;
2.37. mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW;
2.38. mēbeļu galdnieks;
2.39. montāžas darbu atslēdznieks;
2.40. mūrnieks;
2.41. namdaris;
2.42. palīgšuvējs;
2.43. pavāra palīgs;
2.44. pavārs;
2.45. programmēšanas tehniķis;
2.46. reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks;
2.47. restorāna pakalpojumu komercdarbinieks;
2.48. rokas lokmetinātājs (MMA);
2.49. rokas lokmetinātājs (MMA), gāzmetinātājs (OAW);
2.50. rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG);
2.51. rūpniecības komercdarbinieks;
2.52. saimniecības vadītājs;
2.53. sanitārtehnisko iekārtu montētājs;
2.54. sekretārs;
2.55. šuvējs;
2.56. transporta pārvadājumu komercdarbinieks;
2.57. tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks;
2.58. veterinārārsta asistents;
2.59. viesmīlības pakalpojumu speciālists;
2.60. viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks;
2.61. viesnīcu pakalpojumu speciālists;
2.62. virpotājs.
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3. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī.
Ministru prezidents
Izglītības un zinātnes ministrs

V.Dombrovskis
R.Broks

Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2011, №137.
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