
     PATVIRTINTA 

     VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro 

     vyriausiojo gydytojo 

     2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-49 

 

 

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato VšĮ 

Jūrininkų sveikatos priežiūros centro (toliau – Jūrininkų SPC) asmens sveikatos priežiūros specialistų 

bei administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, prioritetus, būdus, prašymų ir kitų 

dokumentų pateikimo, atsiskaitymo po kvalifikacijos tobulinimo ir apmokėjimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

2002-03-18 įsakymu Nr. 132 “Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos” bei šio įsakymo pakeitimais, Lietuvos 

Respublikos Odontologų Rūmų 2006-10-06 tarybos nutarimo Nr. 06/TN-63 “Gydytojų odontologų 

ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarka ir mastai” patvirtinimo pakeitimais. 

3. Kvalifikacijos kėlimo renginiai – kursai, seminarai, stažuotės, konferencijos ar kiti 

renginiai, kuriuose darbuotojas įgyja naujų žinių, reikalingų tiesioginiam darbui atlikti. 

4. Jūrininkų SPC sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai, gydytojai odontologai, 

slaugytojai, akušeriai, dantų technikai, burnos higienistai, gydytojo odontologo padėjėjai), kuriems 

privaloma periodiškai atnaujinti licenciją pagal teisės aktų reikalavimus yra atsakingi už savalaikį 

kvalifikacijos kėlimą, reikalingą licencijos galiojimui išsaugoti. 

5. Šiuo Aprašu privalo vadovautis visi apraše nurodyti Jūrininkų SPC darbuotojai. 

 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA 

 

6. Jūrininkų SPC sveikatos priežiūros specialistams (toliau – Specialistams) ir 

administracijos darbuotojams yra sudaromos sąlygos dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

privalomam profesinio tobulinimosi valandų skaičiui surinkti arba dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, susijusiuose su teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojo veiklą, pokyčiais. 

7. Specialistai privalomam profesinio tobulinimosi valandų skaičiui surinkti darbo metu 

gali dalyvauti tik kvalifikacijos tobulinimo kursuose, konferencijose, seminaruose bei kituose 

renginiuose, kurie susiję su jo tiesioginėmis funkcijomis centre. 

8. Pagal privalomą specialistų licencijavimo tvarką, gaunant ar perregistruojant praktikos 

licenciją, profesinę kvalifikaciją turi tobulinti:  

8.1. gydytojai, gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai specialistai per penkerius 

metus 120 valandų, per metus vidutiniškai 24 val.; 

8.2.  slaugos specialistai per penkerius metus 60 valandų, vidutiniškai per metus 12 val.;  

8.3. dantų technikai per penkerius metus 60 valandų, vidutiniškai per metus 12 val.; 

8.4. burnos higienistai per penkerius metus 60 valandų, vidutiniškai per metus 12 val.; 

8.5. gydytojų odontologų padėjėjai per penkerius metus 50 valandų, vidutiniškai per 

metus 10 val. 

9. Specialistai ir administracijos darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo renginyje, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, suderinę su skyriaus vedėju ar vyresniąją 

slaugytoja, pateikia vyriausiajam gydytojui prašymą (1 priedas) ir dokumentą, įrodantį apie vyksiantį 

kvalifikacijos renginį (kelialapį, programą, kvietimą ar pan.) jo vietą, laiką, trukmę, finansavimą. 

10. Specialistas, ketinantis dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose pagal iš anksto 

Jūrininkų SPC sudarytą planą, gavęs iš personalo ir dokumentų valdymo vyriausiosios specialistės 

pranešimą specialistui apie gautą kvietimą (2 priedas), apie dalyvavimą patvirtina parašu, suderina su 

skyriaus vadovu ir pateikia vyriausiajam gydytojui. 



Jei darbuotojas atsisako dėl objektyvių priežasčių vykti į iš anksto suplanuotus 

tobulinimosi kursus, parašu patvirtina atsisakymą, informuoja savo tiesioginį vadovą, ir pranešimą 

grąžina vyriausiajai personalo specialistei. 

Kelialapį su lydraščiu vyriausioji personalo specialistė grąžina įstaigai, atsiuntusiai 

kelialapį. 

11. Jei prašoma apmokėti už dalyvavimą renginyje – privalo būti pateikti prašomą sumą 

apmokėti pagrindžiantys dokumentai (išankstinė sąskaita – faktūra, kvietimas ar pan.). 

12. Prašymą su vyriausiojo gydytojo rezoliucija ir kartu pridedamus dokumentus, 

specialistas pateikia personalo specialistėms.  

13. Personalo specialistės parengto ir pasirašyto vyriausiojo gydytojo įsakymo kopiją ir 

atitinkamus dokumentus (išankstinę sąskaitą – faktūrą, kvietimą ar pan.) pateikia buhalterijai 

apmokėjimui. 

14. Specialistai, turintys pakankamą kiekį profesinės kvalifikacijos tobulinimosi valandų 

arba turintys daugiau nei vieną licenciją, profesinę kvalifikaciją tobulina kasmetinių atostogų ar 

nemokamų atostogų metu.  

15. Atsiskaitymas po kvalifikacijos kėlimo kursų: 

15.1.  darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo kursuose, specializacijose, 

personalo specialistėms pateikia kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimus, kurie yra atžymimi 

Asmens kortelėje, Gydytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi registre (forma KP05/KSF-03), 

Slaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi registre (forma KP05/KSF-04), ir kopijos 

segamos į Asmens bylas; 

15.2. darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos kėlimo seminaruose, konferencijose personalo 

specialistėms pateikia pažymėjimų kopijas. Personalo specialistės atžymi kvalifikacijos pažymėjimo 

Nr. ir datą darbuotojo prašyme dalyvauti renginyje. Seminarų, konferencijų ir panašių renginių 

pažymėjimų kopijas personalo specialistės nekaupia ir nesaugo. Specialistas yra pats atsakingas už 

pažymėjimų išsaugojimą. 

16. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai pateikiami personalo specialistėms per 20 

darbo dienų po grįžimo iš kvalifikacijos tobulinimo renginio. 

17. Darbuotojai, nepristatę minėto dokumento kopijos, į vėlesnius kvalifikacijos 

tobulinimo renginius darbo metu gali būti neleidžiami. Jei darbuotojas, už kurio dalyvavimą 

kvalifikacijos tobulinimo renginyje apmoka centras, nepateikia dokumento, patvirtinančio apie 

darbuotojo dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginyje, kopijos, centras turi teisę reikalauti 

grąžinti pinigus, sumokėtus už jo kvalifikacijos tobulinimo renginį. 

 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APMOKĖJIMAS 

 

18.  Specialistų kvalifikacijos tobulinimas gali būti apmokamas: 

18.1. Jūrininkų SPC lėšomis; 

18.2. darbuotojo asmeninėmis lėšomis; 

18.3. kitų šaltinių lėšomis. 

19. Jūrininkų SPC, siųsdamas specialistą į kvalifikacijos kėlimo renginį, moka jam vidutinį 

darbo užmokestį ir padengia komandiruotės išlaidas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka. 

20. Į kvalifikacijos kėlimo renginius užsienyje darbuotojai vyksta savo lėšomis. 

21. Kai darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be 

svarbios priežasties, Jūrininkų SPC turi teisę iš darbuotojo išreikalauti atlyginti įstaigai jos turėtas 

išlaidas darbuotojo kvalifikacijos kėlimui per paskutinius dvejus metus. Dvejų metų terminas yra 

skaičiuojamas atgal, pradedant nuo darbo sutarties nutraukimo dienos. Išskaita gali būti atliekama, 

išskaičiuojant kvalifikacijos kėlimo išlaidas iš darbuotojo darbo užmokesčio, prieš tai darbuotoją 

informavus raštu apie tokios išskaitos atlikimą. 

 

 

 

 



IV. ATSAKOMYBĖ 

 

22. Už licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinančių dokumentų pateikimą 

personalo specialistėms atsakingi sveikatos priežiūros specialistai. 

23. Šeimos gydytojai ir jų komandos nariai atsakingi už individualių mokymo planų 

sudarymą iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. ir pateikimą vyriausiajai personalo specialistei. 

24. Vyriausioji personalo specialistė atsakinga už individualių mokymo planų 

įgyvendinimo kontrolę. 

25. Vyriausioji personalo specialistė atsakinga už specialistų ir administracijos darbuotojų 

privalomų kvalifikacijos kėlimo valandų apskaitą. 

26. Skyrių vedėjai ir vyresniosios slaugytojos/akušerė atsakingi už savo skyriaus 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kontrolę. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus saugo darbuotojas. 

28. Ši tvarka gali būti keičiama, papildoma, naikinama vyriausiojo gydytojo įsakymu. 

 

_______________ 

 

 

 

 

  



Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos 

1 priedas 
 

______________________________________ 
(skyrius) 

______________________________________ 
(pareigos) 

______________________________________ 
(VARDAS, PAVARDĖ) 

 

 

Viešosios įstaigos    Rezoliucija: 

Jūrininkų sveikatos priežiūros centro   1. Leisti/neleisti dalyvauti 

Vyriausiajam gydytojui    2. Apmokėti……..Eur/neapmokėti

  

     

P R A Š Y M A S  

 

DĖL DALYVAVIMO ___________________________________________ 
 (renginio pavadinimas) 

 

20___m. _____________________d. 
(data) 

Klaipėda 

 

 Prašau leisti man dalyvauti kvalifikacijos tobulinimosi renginyje:  

 

______________________________________________________________________________   
(renginio pavadinimas, tema, data, tobulinimosi valandų sk.) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Prašau apmokėti už renginį ________ Eur. 

 Už renginį apmokėti neprašau, sutinku, kad būtų mokamas tik vidutinis darbo užmokestis. 

 Prašau kompensuoti išlaidas pagal pateiktus dokumentus. 

    

 PRIDEDAMA. ________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
    (renginio programa, kvietimas, kelialapis ar pan.) 

 

________________________________ _______________      ____________________ 
 (Pareigos)  (parašas)   (v,pavardė) 

 

 

Suderinta 

___________________________ 
(V.pavardė, parašas, data) 

_________________ 

 

  



    Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos 

2 priedas 

 

 

PRANEŠIMAS SPECIALISTUI    

       

     SUDERINTA 

     Vyriausiasis gydytojas 
_________________ 

(V. pavardė, parašas) 

       

   

_________________________________________________________________ 

   (specialisto vardas, pavardė, pareigos) 

 

Pranešame, kad Jūsų vardu gautas kvietimas Nr._______________      

 

Vilniaus UMF Gydytojų tobulinimosi sk., LSMU, SPFSKC (reikalingą pabraukti) 
 

Kursų kaina _____________________Eur. 

 

Tema_________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nuo 20______________________________iki 20___________________________ 

 

Esamais kvalifikacijos kėlimo duomenimis, nuo paskutinės licencijos gavimo, turite 

tobulinimo  __________________ valandų. 

Prašome nedelsiant informuoti personaloir dokumentų valdymo vyriausiąją specialistę, 

grąžinant šį pranešimą su atsakymu, ar galėsite nurodytu laiku vykti į minėtus kvalifikacijos 

tubulinimo kursus. 

 

Vyksiu___________________________ Nevyksiu_____________________________ 
 (V.pavardė, parašas)   (V.pavardė, parašas) 

 

Išvykimą ir apmokėjimą derinti su skyriaus vedėju, vyriausiuoju gydytoju. 

 

SUDERINTA: skyriaus vedėjas_____________________________ 
    (V.pavardė, parašas) 

 

 

Personalo specialistė (parašas) 

 

 

_____________ 

 

 


