LIETUVOS RESPUBLIKOS REGLAMENTUOJAMŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ
PRIPAŽINIMO ĮSTATYMO NR. X-1478 18 STRAIPSNIO IR 1 PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto įstatymo projekto
tikslai ir uždaviniai.
2019 m. kovo 29 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – JK)
išstos iš Europos Sąjungos (toliau – ES). JK piliečiai, kurie šiuo metu yra ES piliečiai, nuo 2019 m.
kovo 30 d. taps trečiosios šalies piliečiais. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos
reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 18 straipsnio ir 1 priedo
pakeitimo įstatymo projekto (toliau – įstatymo projektas) rengimo tikslas – reglamentuoti profesinių
kvalifikacijų, įgytų JK iki 2019 m. kovo 29 d. (Brexito), tuo atveju kai JK iš ES išstos be susitarimo,
pripažinimo nuostatas Lietuvos Respublikoje.
Kai JK išstos iš ES, palaikant ryšius su JK nebebus taikomos 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (toliau –
Direktyva 2005/36/EB) nuostatos, kurios į nacionalinę teisę yra perkeltos Lietuvos Respublikos
reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (toliau – Įstatymas).
Įstatymo projekto uždaviniai:
1) reglamentuoti JK įgytų profesinių kvalifikacijų, kurioms yra nustatyti būtiniausi rengimo
reikalavimai ES, pripažinimą Lietuvos Respublikoje po 2019 m. kovo 29 d., JK išstojus iš ES be
susitarimo;
2) reglamentuoti Įstatymo 1 priede išvardintų JK asociacijų ir organizacijų narių, kurie
praktikuoja atitinkamą profesiją, profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvos Respublikoje.
2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir
rengėjai.
Įstatymo projektą parengė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Ekonomikos plėtros departamento (departamento direktorius – Osvaldas Šmitas, tel. 8 706 64 922,
el. paštas osvaldas.smitas@eimin.lt) Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus (skyriaus vedėjas – Linas
Kadys, tel. 8 706 64 665, el. paštas, linas.kadys@eimin.lt) patarėja Birutė Kindurienė,
tel. 8 706 632 46, el. paštas birute.kinduriene@eimin.lt.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai.
Šiuo metu JK yra ES valstybė narė ir reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos, įgytos JK,
Lietuvos Respublikoje yra pripažįstamos vadovaujantis Įstatymo nuostatomis.
Vadovaujantis Direktyvos 2005/36/EB nuostatomis, profesinių kvalifikacijų, kurioms yra
nustatyti būtiniausi rengimo reikalavimai (gydytojams, odontologams, bendrosios praktikos
slaugytojams, akušeriams, vaistininkams, veterinarijos gydytojams, architektams), pripažinimui
Lietuvos Respublikoje yra taikomas automatinio pripažinimo principas. Minėtos profesinės
kvalifikacijos, įgytos valstybėse narėse, tarp jų ir JK, ir atitinkančios Įstatyme nustatytus
reikalavimus, Lietuvos Respublikoje yra pripažįstamos automatiškai.
Įstatymo 1 priede išvardintos JK asociacijos ir organizacijos, kurių nariai praktikuoja
atitinkamą profesiją, laikomą reglamentuojama profesija.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų
laukiama.
Įstatymo projekte siūloma JK iki 2019 m. kovo 29 d. (Brexito) įgytoms reglamentuojamoms
profesinėms kvalifikacijoms, kurioms Įstatyme nustatyti būtiniausi rengimo reikalavimai
(gydytojams, odontologams, bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams, vaistininkams,
veterinarijos gydytojams, architektams), ir po Brexito taikyti automatinio pripažinimo principą. Po
2019 m. kovo 29 d. JK įgytos minėtos profesinės kvalifikacijos bus pripažįstamos vadovaujantis
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių
piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr.
1069) nuostatomis. JK įgytos profesinės kvalifikacijos nuo išstojimo iš ES dienos (2019 m. kovo
30 d.) pagal ES teisę bus laikomos trečiosios šalies profesinėmis kvalifikacijomis.
Įstatymo projektu siūloma iš Įstatymo 1 priedo išbraukti išvardintas JK asociacijos ir
organizacijos, kurių nariai praktikuoja atitinkamą profesiją. Po Brexito minėtos profesijos nebus
laikomos reglamentuojamomis profesijomis. Tokios profesinės kvalifikacijos, jeigu jos yra
reglamentuojamos Lietuvos Respublikoje, bus pripažįstamos vadovaujantis Vyriausybės nutarimo
Nr. 1069 nuostatomis.
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant
įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru
dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis,
kad tokių pasekmių būtų išvengta.
ES šalių, tarp jų ir Lietuvos Respublikos piliečiams, JK iki Brexito įgijusiems profesines
kvalifikacijas, kurių rengimas yra suderintas ES, ir siekiantiems profesinių kvalifikacijų
pripažinimo Lietuvos Respublikoje, sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti reglamentuojamas
profesines kvalifikacijas Lietuvos Respublikoje.
6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai.
Įstatymo priėmimas kriminogeninei situacijai ir korupcijai įtakos neturės.
7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai.
Priimtas įstatymo projektas įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės.
8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius
galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios.
Priimti, keisti ar pripažinti netekusiais galios kitų įstatymų nereikia.
9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos,
Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys
terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos ir Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų. Įstatymo projekte neapibrėžiamos naujos
sąvokos.
10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.
Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.
11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, kas ir kada juos
turėtų priimti.
Priėmus įstatymo projektą, įgyvendinamųjų teisės aktų rengti nereikės.
12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks
įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai
einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais).
Įstatymo projektui įgyvendinti papildomų valstybės, savivaldybių ir kitų valstybės įsteigtų
fondų biudžeto lėšų neprireiks.
13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Rengiant įstatymo projektą specialistų vertinimų ir išvadų negauta.
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14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę
paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis.
„Profesinė kvalifikacija“, „reglamentuojama profesija“.
15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
Nėra.
_______________

