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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ VIENKARTINIŲ 

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ DERINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

vienkartinių renginių derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų (toliau – sveikatos specialistai) profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

vienkartinių renginių programų derinimo tvarką Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centre (toliau – Kompetencijų centras) ir duomenų tvirtinimo tvarką Privalomojo 

sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos 

praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros 

(pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos Medicinos elektroninėje 

tobulinimo administravimo sistemoje (toliau – METAS) (http://kvp.vlk.lt/METAS/).  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarka (toliau – Įsakymas), patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo 

tvarkos“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymo        

Nr. V-1260 redakcija).  

3. Vienkartinis profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginys  (toliau – tobulinimo 

renginys) – tai vieną kartą per kalendorinius metus konkrečiu numatytu laiku konkrečioje vietoje 

vykstantis renginys, kurio tikslas – pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, 

gebėjimus bei praktinius įgūdžius. Tobulinimo renginio turinys (programa) negali kartotis per 

kalendorinius metus. 

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Įsakyme.  

 

II SKYRIUS  

VIENKARTINIŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

RENGINIŲ DERINIMAS 

 

5. Institucija (švietimo institucija, formaliojo švietimo institucija, sveikatos priežiūros ar 

farmacijos specialistams, pacientams atstovaujanti organizacija, viešojo administravimo institucija 

ir kt.), toliau – institucija), pageidaujanti organizuoti tobulinimo renginius, turi pateikti prašymą dėl 

tobulinimo renginių programos derinimo (toliau – prašymas) Kompetencijų centrui pagal Aprašo 

priede pateiktą formą ir tobulinimo renginio programą (toliau – programa). 

6. Dokumentai dėl tobulinimo renginių derinimo pateikiami ne vėliau kaip 15 darbo dienų 

iki numatytos tobulinimo renginių datos adresu: Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centrui, Rugių g. 1, 08418 Vilnius, arba el. p. centras@sskc.lt. 

7. Pateikti dokumentai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

7.1. prašymas ir programa turi būti pateikiami valstybine lietuvių kalba; 

http://kvp.vlk.lt/METAS/
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7.2. prašyme, pasirašytame institucijos vadovo, turi būti nurodytas institucijos 

pavadinimas, tobulinimo renginių pavadinimas, forma, trukmė, vykdymo data ir vieta;  

7.3. programoje turi būti nurodytas organizuojamo tobulinimo renginio pavadinimas, 

renginių data, vieta, tikslinė dalyvių grupė, renginio tikslas, pranešimų trukmė, temos ir pranešimus 

skaitantys lektoriai (vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija, pedagoginis ar mokslo laipsnis); 

7.4. tobulinimo renginių formos turi atitikti Įsakyme nurodytas tobulinimo renginių 

formas: kursai, stažuotė, paskaita, mokslinė praktinė konferencija, konferencija, seminaras, 

suvažiavimas ir kt.;  

7.5. visų formų tobulinimo renginio (-ių) duomenys turi būti suvesti į METAS. 

Prisijungimo kodą prie METAS, informaciją ir konsultacijas šios sistemos naudojimo klausimais 

suteikia Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.  

8. Tobulinimo renginys gali vykti nuotoliniu būdu arba asmeniui fiziškai dalyvaujant 

renginyje. 

9. Pateikti prašymai ir programos vertinami pagal atitiktį šiems reikalavimams: 

9.1. prašymą teikianti institucija turi teisę organizuoti sveikatos specialistų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.2. pateikti derinti tobulinimo renginiai pagal tą pačią programą nebuvo vykdyti per 

kalendorinius metus; 

9.3. tobulinimo renginio formos nurodytos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais; 

9.4. tobulinimo renginių tikslinės dalyvių grupės profesinės kvalifikacijos nurodytos 

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. 

10. Tobulinimo renginių derinimas atliekamas nemokamai.  

11. Kompetencijų centro Metodikų ir mokymo programų rengimo skyrius, 

organizuodamas tobulinimo renginių programų derinimą ir duomenų patvirtinimą METAS, per 5 

darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos įvertina pateiktus dokumentus ir teikia Kompetencijų 

centro direktoriui derinti tobulinimo renginius.  

12. Kompetencijų centras direktoriaus pasirašytu raštu informuoja prašymą pateikusią 

instituciją apie priimtą sprendimą derinti. 

13. Jei tobulinimo renginiai nėra derinami, prašymą pateikusi institucija informuojama apie 

nederinimo priežastį, nustatytus netikslumus ir reikalingus patikslinimus.  

14. Patikslintas prašymas dėl tobulinimo renginių derinimo teikiamas pakartotinai.   

15. Informaciją apie visų formų tobulinimo renginius METAS patvirtina Kompetencijų 

centras. 

16. Tobulinimo renginiai, kurie numatyti vykdyti du ir daugiau kartų per kalendorinius 

metus, teikiami  derinti,  vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 m. birželio 

28 d. įsakymo Nr. V-645 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir 

tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.  

 

III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Institucijos, pateikusios prašymą derinti tobulinimo renginius, turi užtikrinti renginių 

kokybę ir jo vykdytojų profesionalumą, atitinkantį tobulinamų specialistų profesinei kvalifikacijai 

keliamus reikalavimus, užtikrinti, kad visų formų renginiai vyktų laikantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo.  

18. Tobulinimo renginių metu skaitomuose pranešimuose draudžiama pateikti vaistinių 

preparatų reklamą. 

19. Kompetencijų centro sprendimas dėl tobulinimo renginių derinimo gali būti 

skundžiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai per 5 darbo dienas nuo siūlomo 

sprendimo išsiuntimo institucijai dienos.  



20. Dokumentai, susiję su tobulinimo renginių derinimu, saugomi Kompetencijų centro 

archyve teisės aktų nustatyta tvarka. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


