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TERMINAI IR APIBRĖŽTYS 

Andragogas – asmuo, įgijęs valstybės nustatytą išsilavinimą ir kompetencijas, patvirtinančias 

galimybę mokyti suaugusiuosius. 

Atsakas (grįžtamasis ryšys) – sutartas būdas, kaip vienas kitam teikti atsiliepimus ir aptarti užduotis, 

darbinius santykius, elgesį (vidaus ir išorės; vidaus ir vidaus). Nuomonės ir komentarai apie suteiktą 

paslaugą ar skundų tvarkymo procesą ir susidomėjimo paslauga ar skundų tvarkymo procesu 

išraiška. 

Gebėjimai – gebėjimas taikyti žinias ir naudoti praktinę patirtį atliekant užduotis ir sprendžiant 

problemas. Gebėjimai gali būti kognityviniai (įskaitant loginio, intuityviojo ir kūrybinio mąstymo 

naudojimą) ir praktiniai (įskaitant rankų miklumo ir metodų, medžiagų, priemonių bei įrankių 

naudojimą). 

Kokybė – turimųjų požymių visumos atitikties reikalavimams laipsnis. 

Kokybės politika – Kompetencijų centro vadovybės oficialiai pareikšti visa apimantys Kompetencijų 

centro ketinimai ir kryptys, susiję su teikiamų paslaugų kokybe. 

Kokybės vadybos sistema – vadybos sistema, skirta Kompetencijų centro veiklai, susijusiai su 

kokybe, nukreipti ir valdyti. 

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, 

vertybinių nuostatų visuma. 

Kvalifikacija – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų 

kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų tam tikrai veiklai, visuma. 

Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi bet kuriuo amžiaus tarpsniu veikla siekiant tobulinti 

asmenines, pilietines, socialines ir profesines kompetencijas. 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – asmens ir visuomenės interesus atitinkantis švietimas pagal 

įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos 

kompetencijos įgijimo programas, teikiamas ne jaunesniems negu 18 metų asmenims. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjas – mokykla arba kitas švietimo teikėjas, teisės aktų 

nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 

Neatitiktinė paslauga – paslauga, kurios rezultatai arba teikimo procesas neatitinka nustatytų 

reikalavimų. 

Kompetencijų plėtotė – sveikatos priežiūros specialistų gebėjimų atlikti tam tikrą profesinę veiklą 

remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma, perėjimas nuo mažiau tobulo 

būvio į tobulesnį. 
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Profesinės kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas, kuriuo siekiama pagilinti ar 

atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius. 

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo programa – tam tikros krypties tobulinimo turinio, metodų ir 

materialiųjų priemonių, tobulinimui pasitelkiamo akademinio ar profesinio personalo visuma ir jos 

aprašymas, teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su SAM ir patvirtintas Kompetencijų centro 

direktoriaus įsakymu bei įtrauktas į tobulinimo programų sąvadą. 

Suinteresuotoji šalis – asmuo ar grupė asmenų, suinteresuotų Kompetencijų centro rezultatais ar 

sėkme ir sąmoningai prisiimančios dalį atsakomybės už organizacijos veiklos kokybę pagal jų 

atstovaujamas sritis ar suteiktus įgaliojimus. Vidiniai suinteresuotieji asmenys – mokymų dalyviai, 

dėstytojai, darbuotojai; išoriniai – buvę mokymų dalyviai, rėmėjai, valdžios institucijos, 

visuomeninės organizacijos, darbdaviai. 

Žinios – tai, kas pasiekta mokymosi metu įsisavinat informaciją – su darbo sritimi susijusių faktų, 

principų, teorijų ir praktikos visuma. 

SANTRUMPOS IR ŽYMĖJIMAI 

ES – Europos Sąjunga 

EQM – Europos kokybės ženklas (European Quality Mark) 

Kompetencijų centras – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras 

KVS – kokybės vadybos sistema 

LSŠA – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 

NBF centras – Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 

NP – neatitiktinė paslauga 

SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

ŠMSM – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija  
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NUORODOS 

➢ Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro nuostatai, patirtinti Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl Slaugos 

darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo“. 

➢ Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro veiklą reglamentuojančių 

teisės aktų sąvadas. 

➢ Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro darbo reglamentas, 

patvirtintas direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. I-138 „Dėl vidaus tvarkos taisyklių 

ir darbo reglamento patvirtinimo“. 

➢ Sveikatos priežiūros ir farmacijos rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. I-138 „Dėl vidaus tvarkos taisyklių 

ir darbo reglamento patvirtinimo“. 

➢ Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro asmens duomenų teisinės 

apsaugos politika, patvirtinta direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. I-165 „Dėl asmens 

duomenų teisinės apsaugos politikos patvirtinimo“. 

➢ Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų kompetencijų centre tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2018 m. 

gruodžio 13 d. įsakymu Nr. I-170 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių 

įgyvendinimo sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

➢ Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2008 m. 

rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. I-45 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo taisyklių“. 

➢ Sutarčių rengimo ir jų vykdymo kontrolės specialistų kompetencijų centro vidaus tvarkos 

taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2016 m.  

➢ tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. I-53 „Dėl Sutarčių 

rengimo ir jų vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

➢ Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro veiklos planavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. I-26 „Dėl Sveikatos 

priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro veiklos planavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

➢ Dokumentų rengimo, derinimo, pasirašymo ir registravimo, gautų pavedimų vykdymo ir 

kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. I-54 „Dėl 

Dokumentų rengimo, derinimo, pasirašymo ir registravimo, gautų pavedimų vykdymo ir 

kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

➢ Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro sveikatos priežiūros 

specialistų mokymo programų poreikio nustatymo ir analizės tvarkos aprašas, patvirtintas 

direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. I-246 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijų centro Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus tvarkų aprašų 

patvirtinimo“. 
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➢ Sveikatos specialistų tobulinimo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. I-188 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo 

programų derinimo ir įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

➢ Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2016 m. gruodžio 

30 d. įsakymu Nr. I-246 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus tvarkų aprašų patvirtinimo“. 

➢ LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai. 

➢ Europos kokybės ženklas (European Quality Mark EQM). Gairės ir Įsivertinimo forma. 
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1. ĮVADAS  

1.1. BENDROSIOS ŽINIOS APIE ORGANIZACIJĄ  

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras yra valstybės biudžetinė įstaiga, 

kurios savininkė yra valstybė. Kompetencijų centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija yra SAM.  

Kompetencijų centro paskirtis – vykdyti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

plėtotę. 

Kodas Juridinių 
asmenų registre 

191718164 

Vadovas Juozas Ruolia, direktorius 

Adresas Rugių g. 1, LT-08418, Vilnius, Lietuva 

Telefonas (8 5) 271 2256 

El. paštas centras@sskc.lt  

Tinklalapis http://www.sskc.lt/  

Darbo laikas 

Pirmadienį–ketvirtadienį 7.30–16.30 val. 

Penktadienį 7.30–15.15 val. 

Pietų pertrauka 11.30–12.15 val. 

Darbuotojai 56 darbuotojai (apdraustieji) 

Pareigybių skaičius 82,0 

EVRK 85.59 Kitas, niekur nepriskirtas, švietimas 

 

1.2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo kokybės vadybos sistemos aprašo paskirtis – Kompetencijų centro vykdoma 

suinteresuotosioms šalims prieinama, kokybiška, kvalifikuota, rezultatyvi, atitinkanti jų poreikius ir 

interesus kompetencijų plėtotė. 

Kompetencijų centras atitinka Europos kokybės ženklo neformaliojo suaugusiųjų mokymosi teikėjų 

kokybės kriterijus. 

Kompetencijų centro KVS apima sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo organizavimo ir vykdymo veiklą. 

 

mailto:centras@sskc.lt
http://www.sskc.lt/
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2. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA 

Kompetencijų centro KVS sudaro nacionaliniu ir instituciniu lygmenimis atliekamų veiksmų, kurias 

įgyvendinami procesai užtikrina profesinės kvalifikacijos tobulinimo kokybę, dermė. 

2.1. EUROPOS KOKYBĖS ŽENKLO GAIRĖS  

EQM yra kokybės ženklas, sukurtas partnerių iš aštuonių Europos šalių. Pirmasis variantas buvo 

projekto „Mokymosi visą gyvenimą kokybės pripažinimas“ rezultatas. Projektas buvo vykdomas 

2006–2008 metais Leonardo da Vinči programoje remiant Europos Bendrijų Komisijai. 2014–2016 

metais remiant Šiaurės Ministrų Tarybai pagal Nordplus Suaugusiųjų programą vykdant projektą 

„Suaugusiųjų švietimo kokybės užtikrinimas“ EQM buvo atnaujintas. Atnaujinant EQM, ypatingas 

dėmesys buvo kreiptas į Suaugusiųjų mokymo kokybės tematinės darbo grupės, veikusios su 

Europos Komisijos mandatu, rekomendacijas dėl suaugusiųjų mokymo kokybės1. 

EQM padeda neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjams ir jų darbuotojams ištirti, kaip 

jie užtikrina kokybę to, ko moko, ir kaip remia mokymą bei mokymąsi. Esminis EQM proceso dalykas 

yra mokymosi teikėjų įsivertinimas (1 pav.). 

 

 

 

 

 

Įsivertinimo procesas – EQM kokybės tobulinimo strategijos pagrindas. Šio proceso metu 

organizacijai ir jos darbuotojams keliami klausimai apie organizacijos ir kiekvieno darbuotojo veiklos 

kokybę. Apibendrinti rezultatai sukuria tikrovišką organizacijoje vykstančių procesų ir procedūrų 

vaizdą. Įsivertinimo rezultatai naudojami tobulinant veiklą. Įsivertinimas padeda jo dalyviams geriau 

                                                                 
1 https://www.hm.ee/sites/defult/files/thematic_wg_quality_report.pdf  

EQM yra kokybės užtikrinimo ženklas visiems neformaliojo mokymosi 

teikėjams visoje Europoje. Tai kokybės sistema, vertinanti neformaliojo 

mokymosi teikėjus ir jų veiklą, paslaugas ir darbą. EQM įvertina, ar 

organizacija teisingai supranta, kokios sistemos ir veiklos reikalingos teikiant 

ir remiant kokybišką mokymąsi, atitinkantį Europos suaugusiųjų mokymosi 

kokybės užtikrinimo standartus. Jis sukurtas norint padėti mokymosi 

teikėjams veikti pagal Europos ir nacionalinius kokybės reikalavimus. Jis taip 

pat remia mokymosi teikėjų kokybės augimą ir užtikrinimą. 

https://www.hm.ee/sites/defult/files/thematic_wg_quality_report.pdf
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pažinti ir suprasti organizaciją bei kokybę. 

Vykdant vertinimą, visi darbuotojai susijungia 

bendram tikslui, prisiima atsakomybę už visą 

procesą ir inicijuotus pokyčius. Pats procesas 

gerina organizacijos kokybę. 

1 pav. EQM procesas 

 

 

2.2. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO PRINCIPAI 

 

Kompetencijų centro KVS įdiegta 
remiantis šiais principais:

Orientavimasis į klientą;

Dėmesys darbuotojams;

Lyderystė;

Darbuotojų įtraukimas;

Procesinis požiūris;

Sisteminis požiūris į vadybą;

Nuolatinis teikiamų paslaugų kokybės gerinimas;

Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas;

Abipusiai naudingų ryšių su teikėjais palaikymas;

"Planuok–Daryk–Tikrink–Veik" kokybės 
tobulinimo ciklo principas.

Kokybės užtikrinimas yra ne vieno asmens 

užduotis. Ja negali rūpintis tik vadovas. 

Priešingai, atsakomybę už kokybės 

užtikrinimą turi dalytis visa organizacija. 

Vadinasi, tarp darbuotojų, vertinančių 

kokybę, turi būti vadovų atstovų, žmonių, 

atsakingų už kokybę, administracijos 

darbuotojų, mokytojų. Braižyti 

organizacijos kokybės schemą, ją tobulinti 

geriausiai sekasi tai organizacijai, kurioje 

visi bendradarbiauja. Labai svarbus yra 

mokymo personalo įsivertinimo procesas. 

Taip jis pajus, kad yra EQM proceso ir 

kokybės užtikrinimo šeimininkas. 

Savitarpiška atsakomybė už kokybės 

užtikrinimą yra svarbi siekiant realaus 

tobulėjimo. 

KOKYBĖ YRA KIEKVIENO ATSAKOMYBĖ 
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2.3. KVS PRINCIPŲ TAIKYMAS IR SISTEMOS APIMTIS 

Kompetencijų centras, siekdamas ilgalaikės sėkmės, 

savo veikloje taiko KVS principus. Kompetencijų 

centras sukūrė, dokumentais įformino, įgyvendino ir 

prižiūri KVS bei nuolat gerina jos rezultatyvumą. KVS 

užtikrina Kompetencijų centro Kokybės politikos bei 

tikslų įgyvendinimą sveikatos priežiūros specialistų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo veikloje. 

Už KVS įgyvendinimą bei palaikymą atsako 

Kompetencijų centro vadovybė ir jos įgalioti 

darbuotojai. Kompetencijų centro vadovybė 

atsakinga už KVS planavimo bei pakeitimų 

įgyvendinimo organizavimą išlaikant KVS 

vientisumą. Sistemos funkcionavimas periodiškai 

tikrinamas kasmetinio įsivertinimo metu. Visi 

Kompetencijų centro darbuotojai prisideda prie 

kokybės valdymo, todėl KVS nustatyti reikalavimai 

privalomi visiems Kompetencijų centro 

darbuotojams, o ypač turintiems tiesioginę įtaką 

teikiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

(profesinės kvalifikacijos tobulinimo) paslaugų 

kokybei. 

Kompetencijų centro vadovybė įsipareigojusi 

užtikrinti kokybiškas neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo paslaugas, atitinkančias suinteresuotųjų 

šalių reikalavimus ir lūkesčius. Tai apibrėžta 

Kompetencijų centro kokybės politikoje (2 priedas). 

KVS sistema yra suplanuota šiame Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo kokybės vadybos sistemos 

apraše, paslaugų teikimo aprašuose ir su jais 

susijusiuose dokumentuose. 

Kompetencijų centro KVS sukurta, dokumentais 

įforminta ir įgyvendinama pagal EQM reikalavimus. 

Kompetencijų centro KVS schema pateikiama 1 

priede. Kompetencijų centro KVS tikslas – atrinkti 

svarbiausius kokybės vadybos reikalavimus ir juos 

apjungti atsižvelgiant į veiklos specifiką. 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO 
KOKYBĖS APIBRĖŽTIS 

Mokslinėje literatūroje 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo kokybės samprata 

dažniausiai susijusi su 

vartotojų (klientų) poreikių 

tenkinimo kategorija. Klientas 

ir yra bene svarbiausias 

švietimo kokybės vertintojas, 

nes kokybiška paslauga turi 

atitikti ir tenkinti jo lūkesčius. 

Taip klientas galės realizuoti 

savo poreikius, ugdyti 

saviraišką, plėtoti 

kompetencijas. Norint teikti 

kokybiškas paslaugas, 

mokyklose turi būti vertinami 

klientų lūkesčiai ir poreikiai. 

Kadangi neformaliojo švietimo 

kokybės apibrėžtis nėra 

aptinkama šį švietimą 

reglamentuojančiuose 

dokumentuose, todėl 

kokybiškomis paslaugomis 

galima laikyti klientų poreikius 

atitinkančias neformaliojo 

švietimo veiklas. 
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Kompetencijų centro KVS sukūrimo pagrindas yra EQM gairės. EQM nustatomos vertinimo sritys 

pateiktos 2 pav. 

 

2 pav. EQM vertinimo sritys 

 

Kompetencijų centro KVS sukurta siekiant klientams ir kitoms suinteresuotosioms šalims teikti 

paslaugas, kurios atitinka klientų, įstatymų ir norminių dokumentų reikalavimus bei didinti klientų 

pasitenkinimą. Vykdydamas KVS priežiūrą ir nuolatinį gerinimą, Kompetencijų centras: 

Mokymosi paslaugų 
organizavimas ir 
administravimas

Administravimas 
ir dokumentų 

tvarkymas

Mokymosi 
aplinka ir 
ištekliai

Besimokančiųjų 
poreikiai ir mokymo 

programų parengimas

Besimokančiųjų 
poreikių ir tikslų 

nustatymas

Mokymosi 
rezultatai

Kursų turinys ir 
teikimo metodai

Personalo 
reikalavimai

Mokymosi pasiekimų 
vertinimas

Mokymosi 
rezultatų 

pasiekimas

Kokybės valdymas

Kursų vertinimas 
ir kokybės 
priežiūra

Kokybės 
užtikrinimas

EQM atkreipia neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų dėmesį į tris 

mokymosi kokybės komponentus: 

1. Struktūros, kurios rūpinasi organizaciniais reikalais ir ištekliais, kokybė; 

2. Procesų, nukreiptų į vidinius procesus, tokius kaip mokymas ir mokymasis, kokybė; 

3. Rezultatų, kurie nukreipti į mokymosi pasekmes, kokybė. 
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2.4. ATSAKOMYBĖ IR ĮGALIOJIMAI 

Kompetencijų centro struktūra ir pareigybių sąrašą tvirtina Kompetencijų centro direktorius, 

suderinęs su SAM. 

Darbuotojų atsakomybės, įgaliojimai, pareigos ir funkcijos bei bendradarbiavimas yra apibrėžti 

pareigybių aprašymuose. Visi darbuotojai pagal savo kompetencijas yra atsakingi už su jų veikla 

susijusių nustatytų tikslų ir užduočių bei paskirtų KVS funkcijų vykdymą. 

Kompetencijų centro vienasmenis valdymo 

organas yra direktorius, kurį į pareigas skiria ir 

nustato jo pareigas, atsakomybę ir funkcijas SAM. 

Direktoriaus įsakymu yra paskiriami procesų 

valdytojai, nustatomos jų atsakomybės ir 

įgaliojimai. 

Kompetencijų centre paskirstoma atsakomybė už 

rezultatyvų veiklos valdymą. Tai reiškia, kad veikla 

organizuojama taip, kad optimaliai panaudojant 

turimus išteklius būtų pasiekiamas numatytas 

rezultatas. 

Kompetencijų centro direktorius organizuoja Kompetencijų centro darbą ir atsako už Kompetencijų 

centrui pavestų veiklos tikslų ir funkcijų bei sveikatos apsaugos ministro pavedimų vykdymą, priima 

sprendimus visais Kompetencijų centro veiklos klausimais, atstovauja Kompetencijų centrui. 

 

Nustatė ir parengė KVS procesus

Apibrėžė matavimo rodiklius ir metodus, kurių reikia rezultatyviai vykdyti ir valdyti procesus

Siekia efektyviai panaudoti turimus išteklius ir informaciją, būtiną veiklos procesams ir jų 
stebėsenai

Stebi, matuoja ir analizuoja procesus

Įgyvendina veiksmus, skirtus suplanuotiems rezultatams pasiekti ir nuolat gerinti šiuos procesus

ATSAKOMYBĖ IR ĮGALIOJIMAI NUSTATYTI: 

• Kompetencijų centro nuostatuose, 

skyrių nuostatuose; 

• Kompetencijų centro struktūroje 

(2 priedas); 

• Reglamentuose, tvarkų aprašuose, 

taisyklėse ir kituose veiklą 

reglamentuojančiuose 

dokumentuose; 

• Direktoriaus įsakymuose. 
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2.5. VADOVYBĖS ATSAKOMYBĖ  

Kompetencijų centro vadovybė, siekdama ilgalaikės įstaigos sėkmės, Kompetencijų centro valdymui 

taiko kokybės vadybos požiūrį. Kompetencijų centro vadovybė siekia įstaigos ilgalaikės sėkmės 

tenkindama suinteresuotųjų šalių poreikius bei lūkesčius ir stebėdama įstaigos aplinką. 

2.5.1. VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJ IMAI 

Kompetencijų centro vadovybė, įgyvendindama KVS reikalavimus, įsipareigoja: 

 

• Nuolat stebėti ir periodiškai analizuoti Kompetencijų centro aplinką ir jos pokyčius; 

• Nustatyti tiesiogiai su Kompetencijų centru susijusias suinteresuotąsias šalis, įvertinti jų galimą 

įtaką Kompetencijų centro veiklai ir numatyti galimybes tenkinti jų poreikius ir lūkesčius; 

• Palaikyti nuolatinę komunikaciją su Kompetencijų centro suinteresuotosiomis šalimis; 

• Konstruktyviai derinti skirtingus Kompetencijų centro suinteresuotųjų šalių poreikius bei 

lūkesčius; 

• Plėtoti abipusiai naudingus ryšius su Kompetencijų centro partneriais ir tiekėjais; 

• Identifikuoti ir valdyti trumpo bei ilgo laikotarpio grėsmes; 

• Numatyti Kompetencijų centro veiklai reikalingų išteklių (finansinių, informacinių, darbuotojų, 

jų kompetencijos) ateities poreikį; 

• Sukurti ir įgyvendinti procesus, tinkamus ir reikalingus Kompetencijų centro vizijai, misijai ir 

strategijai įgyvendinti; 

• Sukurti ir prižiūrėti nuolatinio gerinimo procesus; 

• Periodiškai vertinti Kompetencijų centro planų įgyvendinimą bei nustatytų procedūrų 

laikymąsi; 

• Užtikrinti Kompetencijų centro darbuotojų nuolatinio mokymosi galimybes bei įstaigos 

gyvybiškumo (pvz., bendros strategijos ir vertybių formavimą, sisteminį mąstymą, procesinį 

požiūrį, nuolatinį mokymąsi, komandinį darbą) palaikymą. 
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Kompetencijų centro vadovybė yra apibrėžusi ir įforminusi Kompetencijų centro kokybės politiką, 

išreiškiančią įstaigos tikslus kokybės srityje, jai laiduoti sukūrusi KVS, pagal kurią yra: 

2.5.2.  ĮSIVERTINIMO ORGANIZAVIMAS 

Kompetencijų centras, siekdamas 

sistemingai ir išsamiai įvertinti veiklos 

veiksmingumą, nustatyti stipriąsias ir 

silpnąsias puses, veiklos prioritetus 

bei įgyvendinti kokybės tobulinimo 

veiklą, atlieka veiklos savianalizę – 

įsivertinimą. Vidinis įsivertinimas 

glaudžiai susijęs su išoriniu vertinimu, 

kadangi vertinimo požymiai yra 

panašūs. Įsivertinimas yra svarbus 

kokybės užtikrinimo sistemos 

elementas bei išorinio vertinimo 

pagrindas, sudaro pagrindą 

pokyčiams ir veiklos tobulinimo 

veiksmams. 

Kompetencijų centro įsivertinimas atliekamas atsižvelgiant į Europos kokybės ženklo nustatytus 

vidinio ir išorinio įsivertinimo principus bei siekiant įvertinti mokymų teikimo kokybės valdymo 

Įsivertinimo procesas – Europos kokybės ženklo 

kokybės tobulinimo strategijos pagrindas. Šio 

proceso metu Kompetencijų centras sau ir savo 

darbuotojams kelia klausimą apie veiklos kokybę. 

Vėliau rezultatai apibendrinami ir taip sudaromas 

tikroviškas Kompetencijų centre vykstančių procesų 

ir procedūrų vaizdas. Įsivertinimo rezultatai padeda 

tobulinti veiklą, geriau suprasti ir pažinti pačią 

organizaciją ir kokybę. Vykdant įsivertinimą, visi 

darbuotojai susijungia bendram tikslui, prisiima 

atsakomybę už visą procesą ir inicijuotus pokyčius. 

• Nustatyta Kompetencijų centro kokybės politika ir tikslai bei jų priežiūra; 

• Vykdomas veiklos ir biudžeto planavimas; 

• Kokybės politika ir tikslai pristatyti įstaigoje siekiant padidinti jų suvokimą, motyvaciją ir visų 

darbuotojų įsitraukimą; 

• Visa Kompetencijų centro veikla yra sutelkta suinteresuotųjų šalių reikalavimams tenkinti; 

• Paskirstytos pareigos, atsakomybės ir įgaliojimai; 

• Kompetencijų centras aprūpintas reikiamais ištekliais; 

• Periodiškai vykdomas Kompetencijų centro įsivertinimas ir KVS analizė, garantuojanti KVS 

egzistavimą ir nuolatinį gerinimą; 

• Vykdoma veiklos atskaitomybė. 
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pasiekimus. Įsivertinimas taip pat leidžia įvertinti 

aplinkos pokyčius, Kompetencijų centro veiklą ir 

taikomas procedūras ilguoju laikotarpiu. 

Įsivertinimas atliekamas pildant Europos kokybės 

ženklo nustatytos formos keturių dalių klausimyną 

(3 pav.). Kiekviena dalis skirta konkretiems 

Kompetencijų centro ir jo teikiamų mokymo 

paslaugų veiksmingumo aspektams įvertinti. 

 

3 pav. EQM įsivertinimo klausimyno struktūra 

2.5.3. VEIKLOS ATSKAITOMYBĖ  

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą KVS palaikymą ir veiksmingumą, Kompetencijų centro vadovybė 

periodiškai organizuoja veiklos atskaitomybę bei vertinamąją analizę. Veiklos atskaitomybė bei 

vertinamoji analizė atliekama siekiant įvertinti Kompetencijų centro veiklos tikslų, kokybės politikos 

ir kokybės tikslų įgyvendinamumą, metinius veiklos rezultatus, nustatyti KVS gerinimo ar pokyčio 

galimybes. 

Operatyvinių veiklos planų įgyvendinamumas 

yra periodiškai stebimas ir vertinamas, 

nustatant nukrypimus nuo planuotų rezultatų 

ir juos lemiančius vidaus bei išorės veiksnius. 

Metinis vertinimas apima planuotų ir faktinių 

rezultatų bei planuotų ir panaudotų lėšų 

lyginamąją ir priežasčių analizę. 

Pirmoji dalis
Teikėjas ir mokymo 

paslaugų 
administravimas

Skirta 
Kompetencijų 

centro 
organizacinės 

struktūros, 
administravimo 

procesų ir 
mokymosi 

projektavimo 
įvertinimo 
kriterijams. 

Antroji dalis
Besimokančiųjų 

poreikiai ir 
mokymosi kursų 

rengimas

Skirta mokymosi 
aplinkos, kursų 

(programų) 
turinio ir 

besimokančiųjų 
poreikių bei 

tikslų įvertinimo 
kriterijams.

Trečioji dalis 
Mokymosi pasiekimų 

vertinimas

Skirta mokymosi 
pasiekimų 
vertinimo 

procedūrų ir 
grįžtamojo ryšio 

su 
besimokančiaisi
ais užtikrinimo 

įvertinimo 
kriterijams.

Ketvirtoji dalis 
Kokybės valdymas

Skirta 
kriterijams, 

susijusiems su 
Kompetencijų 
centro veiklos 

kokybe ir vidinio 
vertinimo 
procesu.

Kasmet iki sausio 15 d. Kompetencijų 

centras siunčia informaciją Nacionalinei 

Europos kokybės ženklo tarnybai 

(Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacijai) apie Kompetencijų centro ir 

mokymų teikimo kokybės valdymo 

pasiekimus. 

Kompetencijų centro vadovybė organizuoja 

pasitarimus su skyrių vedėjais operatyvinio 

planavimo įgyvendinimui vertinti. 
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Vertinamoji analizė yra sudėtinė veiklos 

atskaitomybės dalis ir yra skirta KVS tinkamumo, 

rezultatyvumo (kokiu laipsniu yra pasiekti 

suplanuoti tikslai), efektyvumo (ar tinkamas 

buvo rezultatų ir sunaudotų išteklių santykis) 

įvertinimui ilgalaikėje perspektyvoje bei KVS 

tobulinimui. Vertinamosios analizės metu 

nustatomi tolimesni veiksmai, paskiriami 

atsakingi už vykdymą asmenys. 

Visa KVS periodiškai analizuojama ir įvertinama. 

KVS analizuojama ne rečiau kaip kartą per 

metus, o esant būtinybei (atsiradus esminiams 

pasikeitimams Kompetencijų centre, svarbiems 

pasikeitimams teisinėje aplinkoje arba jei veikla 

neatitinka paskelbtos kokybės politikos ar  

tikslų) – dažniau. 

Veiklos atskaitomybės ir vertinamosios analizės 

metu dalyvauja Kompetencijų centro vadovybė, 

skyrių vedėjai ir kiti atsakingi darbuotojai. 

Kompetencijų centro veiklos ataskaita, apimanti 

atskaitomybės ir vertinamosios analizės 

rezultatus, skelbiama viešai Kompetencijų 

centro interneto svetainėje, su ja gali susipažinti 

visos suinteresuotosios šalys. 

 

 

 

 

 

  

 

→ Vidaus ir (ar) išorės auditų 

rezultatai; 

→ Grįžtamoji informacija iš klientų ir 

kitų suinteresuotųjų šalių; 

→ Procesų rezultatyvumas (veiklos 

vertinimo rodiklių duomenys); 

→ Kokybės tikslų pasiekimo laipsnis; 

→ Paslaugų atitikimas reikalavimams 

(ir neatitiktys); 

→ Korekcinių ir prevencinių veiksmų 

būklė; 

→ Planuojami pasikeitimai, galintys 

turėti įtakos kokybės vadybos 

sistemai; 

→ Ankstesnių vertinamųjų analizių 

numatytų veiksmų įgyvendinimas; 

→ Poreikis keisti kokybės politiką, 

tikslus; 

→ Gerinimo rekomendacijos; 

→ Kiti klausimai pagal poreikį. 

Vertinamosios analizės 
informaciją sudaro: 

VERTINAMOSIOS ANALIZĖS GALIMI SPRENDIMAI (IŠVESTINIAI DUOMENYS) APIMA: 

→ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR JOS PROCESŲ GERINIMĄ; 

→ PASLAUGŲ GERINIMĄ; 

→ IŠTEKLIŲ POREIKIO NUSTATYMĄ. 

VERTINAMOSIOS ANALIZĖS REZULTATAI PROTOKOLUOJAMI. 



 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ 

KOMPETENCIJŲ CENTRO NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ 

ŠVIETIMO KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS APRAŠAS 

Leidimas 1 leidimas 

Data  2018-12-31 

Puslapiai 18 (53) 

 

18 

3. VEIKLOS TIKSLAI 

Kompetencijų centro veiklos tikslai 

nustatyti Kompetencijų centro 

nuostatuose.  

Kiekvieno tikslo pasiekimui nustatytos 

šių tikslų įgyvendinimui vykdomos 

funkcijos, kurios detaliai aprašytos 

direktoriaus įsakymais patvirtintuose 

skyrių nuostatuose ir darbuotojų 

pareigybių aprašymuose. 

Su šiais dokumentais visi darbuotojai 

supažindinami pasirašytinai. 

Veiklos tikslai Veiklos planavimo tvarkos 

apraše nustatyta tvarka formalizuojami 

SAM strateginio veiklos plano 

programose, kurias įgyvendinant 

dalyvauja Kompetencijų centras, 

Kompetencijų centro metiniame veiklos 

plane, skyrių metiniuose veiklos 

planuose. 

  

KOMPETENCIJŲ CENTRO SAVININKO TEISES IR 

PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA 

SAM, KURI TVIRTINA, KEIČIA IR PILDO 

KOMPETENCIJŲ CENTRO NUOSTATUS. 

SIEKDAMAS SAVO VEIKLOS TIKSLŲ IR 

VYKDYDAMAS NUSTATYTAS FUNKCIJAS, 

KOMPETENCIJŲ CENTRAS TURI TEISĘ KREIPTIS Į 

SAM DĖL NUOSTATŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO. 

Kompetencijų centro nuostatai 

KVS TIKSLAI 

Kompetencijų centro KVS tikslai 

apima siekius ir ketinimus, 

susijusius su teikiamų paslaugų 

kokybe, ir yra matuojami bei 

suderinti su Kokybės politika. Jie 

apima visas EQM vertinimo sritis. 

KVS tikslai taip pat apima siekius ir 

ketinimus, kurie reikalingi užtikrinti 

teikiamų paslaugų reikalavimų 

vykdymą. 

Tikslams nustatomi vertinimo 

rodikliai, suformuluojamos 

užduotys, nurodomi įvykdymo 

terminai ir atsakingi už tikslų 

įgyvendinimą darbuotojai. 

Asmenys, atsakingi už tikslų 

įgyvendinimą, atsiskaito vadovybei. 

Jei tikslai ar programa nevykdomi, 

analizuojamos priežastys ir 

organizuojami koregavimo 

veiksmai. 
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4. ORGANIZACIJOS KONTEKSTAS 

Kompetencijų centro konteksto supratimas suteikia įstaigai galimybę įvertinti pokyčius 

formuojančius veiksnius, nustatyti išorinius ir vidinius veiksnius, darančius įtaką aplinkai, kurioje 

organizacija veikia bei nustatyti suinteresuotąsias šalis, jų poreikius, lūkesčius bei reikalavimus. 

Organizacijos kontekstą taip pat formuoja paslaugų teikimą ir jų kokybę reglamentuojančių teisės 

aktų reikalavimai. Organizacijos kontekstas gali sukelti rizikas ir suteikti galimybes, formuojančias 

organizacijos gebėjimą pasiekti norimų kokybės rezultatų. 

 

 

 

 

 

 

Kompetencijų centro aplinka yra kintanti, todėl vadovybė nuolat stebi ir vertina organizacijos 

kontekstą. Kasmet, rengiant ateinančių metų veiklos planavimo dokumentus, atliekama išorinio 

konteksto ir vidinės aplinkos analizė, įvertinamos Kompetencijų centro galimybės (Kompetencijų 

centrui potencialiai naudingos sąlygos), grėsmės (Kompetencijų centrui potencialiai nenaudingos 

sąlygos), stiprybės (ką Kompetencijų centras yra pajėgus atlikti) ir silpnybės (ko Kompetencijų 

centras negali atlikti) – atliekama SSGG analizė (1 priedas). Periodinė Kompetencijų centro 

konteksto analizė atliekama vadovybės ir veiklos planavimo grupės susirinkimų metu. 

4.1. LYDERYSTĖ  

Vadovybė nustato Kompetencijų centro veiklos politiką ir užtikrina, kad veiklos tikslai būtų nustatyti, 

atitiktų veiklos strategiją ir būtų pasiekti, užtikrina veiksmingą rizikos valdymą ir numato reikiamus 

išteklius. 

Kompetencijų centro struktūra suderinta su SAM ir patvirtinta direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. 

įsakymu Nr. K-49 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro struktūros 

patvirtinimo“ bei skelbiama Kompetencijų centro interneto svetainėje http://www.sskc.lt/strukturos-

schema.html. 

Vadovybės ir darbuotojų funkcijos nustatytos direktoriaus patvirtintuose pareigybių aprašymuose. 

Kompetencijų centro vadovybė užtikrina tinkamą vadovavimą KVS nustatydama politiką, strategiją, 

tikslus ir uždavinius bei kontroliuodama efektyvų įgyvendinimą ir siekdama rezultatyvios KVS 

procesų veiklos. 

Organizacijos kontekstas (vidinė ir išorinė aplinka, suinteresuotosios 

šalys ir jų poreikiai, reikalavimai ir lūkesčiai bei teikiamų paslaugų 

aprašymai) padeda apibrėžti KVS taikymo sritį, o pati sistema daro 

poveikį suinteresuotosioms šalims. 

Kompetencijų centro teikiamų paslaugų sąrašas pateikiamas įstaigos 

interneto svetainėje http://www.sskc.lt/teikiamos-paslaugos.html. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklai (profesinės kvalifikacijos 

tobulinimui) taikomi EQM kokybės kriterijai. 

http://www.sskc.lt/strukturos-schema.html
http://www.sskc.lt/strukturos-schema.html
http://www.sskc.lt/teikiamos-paslaugos.html
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Vadovybė nuolat skiria ypatingą dėmesį suinteresuotųjų šalių ir teisės aktų reikalavimų 

įgyvendinimui įvertinant ir tinkamai valdant rizikas ir galimybes. 

Parengtas ir direktoriaus patvirtintas bei kasmet peržiūrimas Kompetencijų centro veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų sąvadas užtikrina, kad teisės aktų reikalavimai būtų vykdomi. 

Sistemingai atliekama suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo analizė. 

4.2. ORIENTACIJA Į KLIENTĄ 

Kompetencijų centras pripažįsta, kad besimokantysis yra mokymo proceso centre. Kompetencijų 

centro vadovybė garantuoja, kad mokinių poreikiai yra nustatyti ir jie suprantami kaip Kompetencijų 

centrui keliami reikalavimai. Su šiais reikalavimais supažindinami atsakingi darbuotojai ir visas 

dėmesys kreipiamas į šių reikalavimų įgyvendinimą. 

 

Siekdamas patenkinti teisėtus suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, Kompetencijų centras 

stengiasi suprasti ne tik esamus, bet ir galimus klientų poreikius, nustatydamas stipriąsias ir 

silpnąsias Kompetencijų centro vietas, analizuodamas aplinkos veiksnių pokyčius bei planuodamas 

tobulinimo veiksmus. 

Teisės aktų reikalavimų paslaugos stebėseną ir analizę pagal kompetenciją atlieka atitinkamų 

Kompetencijų centro skyrių darbuotojai. Už suinteresuotųjų šalių reikalavimų paslaugoms analizę 

atsakingi pagrindinių procesų vykdytojai. 

Ryšiai su suinteresuotosiomis šalimis Kompetencijų centre palaikomi įvairiais būdais

• Siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimus ir suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius 
atitinkantį paslaugų teikimą, Kompetencijų centro darbuotojai dalyvauja SAM ir ŠMSM 
organizuojamų darbo grupių veikloje;

• Kompetencijų centras SAM strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimui sudaro metinį 
veiklos planą, kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras;

• Už vykdomą veiklą Kompetencijų centras nustatytais terminais atsiskaito SAM;

• Atliekamos klientų apklausos apie Kompetencijų centro teikiamų paslaugų kokybę;

• Informacija suinteresuotosioms šalims teikiama raštu, telefonu, elektroniniu paštu ar jiems 
atvykus į Kompetencijų centrą "vieno langelio" principu;

• Analizuojami skundai, atsakoma į gautus paklausimus.
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4.3. VEIKLOS POLITIKA 

Kintanti neformaliojo suaugusiųjų švietimo aplinka, lemiama valstybės, besimokančiųjų asmenų 

poreikių bei lūkesčių, darbo rinkos pokyčių, naujų mokymo ir mokymosi galimybių atsiradimo, 

paskatino profesinės kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimą ir tobulinimą pripažinti 

prioritetine Kompetencijų centro veiklos kryptimi. 

4.3.1. NEFORMALIOJO SUAUGUS IŲJŲ ŠVIETIMO KOKYBĖ  EUROPOS KONTEKSTE 

Pastaruoju metu neformaliajam suaugusiųjų švietimui 

skiriamas nemažas dėmesys. Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo prieinamumas, mokymosi visą gyvenimą svarba 

ir kiti neformaliojo švietimo veikloje įgyjamų 

kompetencijų svarbos aspektai atsispindi ES 

strateginiuose dokumentuose. Neformalusis 

suaugusiųjų švietimas yra neatskiriama mokymosi visą 

gyvenimą koncepcijos dalis, leidžianti įgyti naujus ir 

išlaikyti esamus įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijas, 

reikalingas prisitaikyti nuolat kintančioje darbo rinkoje. 

Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos priimtame 

Manifeste dėl suaugusiųjų mokymosi 21 šimtmetyje 2 

apibrėžiami besimokančios Europos sukūrimo tikslai 

siekiant, kad Europos suaugusieji ir andragogai, 

turėdami visus reikalingus įgūdžius, žinias ir 

kompetencijas, galėtų pozityviai spręsti ateities iššūkius. 

ES neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės raida 

pateikta 4 pav. 

                                                                 
2 Manifestas dėl suaugusiųjų mokymosi 21 šimtmetyje, prieiga internetu http://www.eaea.org/media/policy-
advocacy/manifesto/manifesto_full_lt_no_marks.pdf 

MANIFESTE APTARIAMI 
ŠIUOLAIKINIAI EUROPOS 
IŠŠŪKIAI, KURIUOS GALI 
PADĖTI ĮVEIKTI SUAUGUSIŲJŲ 
MOKYMASIS 

• Aktyvus pilietiškumas, 

demokratija ir piliečių 

aktyvumas; 

• Gyvenimo įgūdžiai žmonėms; 

• Socialinė sanglauda, 

teisingumas ir lygybė; 

• Užimtumas ir skaitmeninimas; 

• Migracija ir demografiniai 

pokyčiai; 

• Darna; 

• Suaugusiųjų švietimas ir 

Europos Politika. 
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4 pav. ES neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės raida 

1957

•ES veikla suaugusiųjų mokymosi srityje prasideda Romos sutartimi, kuria Europos Bendrija skatino bazinį ir 
aukštesnįjį profesinį mokymą.

2000

•ES pradeda rengti suaugusiųjų mokymosi politiką.

2002

•Europos Sąjungos Taryba paskelbia savo rezoliuciją dėl visą gyvenimą trunkančio mokymosi, kurioje 
pabrėžiamas „nuo lopšio iki kapo“ švietimo principas ir jo laikymasis įvairioje aplinkoje.

2007

•Komisija paskelbia komunikatą „Mokytis niekada nevėlu“, kuriame pabrėžiamas esminis suaugusiųjų 
mokymosi indėlis į įsidarbinamumą, judumą ir socialinę įtrauktį.

2011

•Taryba paskelbia rezoliuciją dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės, kurioje 
įtvirtinama suaugusiųjų mokymosi politika. Tai yra ES informacinis tekstas apie suaugusiųjų mokymosi 
politiką.

•Svarbiausia Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės mintis yra ta, kad skatinant visų formų 
suaugusiųjų mokymąsi didinamas besimokančių asmenų įsidarbinamumas ir prisidedama prie socialinės 
įtraukties, aktyvaus pilietiškumo ir asmeninio tobulėjimo. Darbotvarkės esmė – aktyvesnis dalyvavimas ir 
galimybė visiems suaugusiesiems lavinti ir atnaujinti savo įgūdžius bei gebėjimus visą gyvenimą.

2015

•Nustatomi 2015–2020 m. Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės prioritetai:

•užtikrinti suaugusiųjų mokymosi suderinamumą su kitomis politikos sritimis;

•skatinti teikti suaugusiųjų mokymosi paslaugas ir jomis naudotis;

•plėsti prieigą per mokymąsi darbo vietoje, IRT ir suteikiamas antras galimybes;

•gerinti kokybės užtikrinimą, įskaitant pradinį ir tęstinį suaugusiųjų švietimo darbuotojų švietimą.

2016

•„Naujų įgūdžių darbotvarkėje Europai“ valstybėms narėms siūloma priimti Įgūdžių garantijos iniciatyvą 
siekiant padidinti suaugusiųjų pagrindinių įgūdžių lygį.

•gruodžio 19 d. Taryba priima rekomendaciją „Įgūdžių tobulinimo kryptys. Naujos galimybės 
suaugusiesiems“. Ja siekiama padėti 64 milijonams Europos suaugusiųjų, kurie dar neturi aukštesniojo 
vidurinio išsilavinimo, įgyti minimalų raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių lygį, o vėliau siekti 
aukštesniojo arba žemesniojo vidurinio išsilavinimo.

•Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė yra Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje 
strateginės programos („ET 2020“) dalis. „ET 2020“ suaugusiųjų mokymosi darbo grupė 2016–2018 m. 
imasi tarpusavio mokymosi veiklos politikos, kurią vykdant daugiau suaugusiųjų gali būti skatinami mokytis 
darbo vietoje, srityje.

2018

•Valstybės narės turi išdėstyti priemones, kurių jos imsis siekdamos įgyvendinti „Įgūdžių tobulinimo 
kryptis“.
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Europos Sąjungos taryba, atsižvelgdama į3: 

• 2008 m. gegužės mėn. Tarybos išvadas dėl suaugusiųjų mokymosi, kuriose pirmą kartą 

nustatyti bendri prioritetai, kuriems turi būti skiriama dėmesio suaugusiųjų mokymosi 

srityje, sukurtas pagrindas aktyvesniam įvairių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimui 

Europos mastu ir pasiūlyta keletas konkrečių priemonių (toliau – veiksmų planas), kuriomis 

siekiama didinti dalyvavimą suaugusiųjų mokymesi ir gerinti jo kokybę; 

• 2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas, kuriose nustatyta su strategija „Europa 2020“ visiškai 

suderinama Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa 

(„ET 2020“) ir kurios tikslai, susiję su mokymusi visą gyvenimą ir judumu, kokybe ir 

veiksmingumu, vienodomis galimybėmis, socialine sanglauda ir aktyviu pilietiškumu, taip 

pat su kūrybingumu ir novatoriškumu, yra vienodai svarbūs suaugusiųjų mokymuisi; 

Palankiai vertina tai, kad kokybės užtikrinimas buvo įvardytas kaip svarbus klausimas suaugusiųjų 

mokymosi srityje; daroma pažanga rengiant suaugusiųjų mokymosi srities specialistų profesinių 

reikalavimų aprašus bei organizuojant mokymą, kuriant suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjų 

akreditavimo sistemą. 

Todėl prašo priimti atnaujintą Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkę, kurios pagrindu bus 

tęsiamas, papildomas ir stiprinamas darbas suaugusiųjų mokymosi srityje pagal Tarybos strateginėje 

programoje „ET 2020“ nustatytus keturis strateginius tikslus. Ši darbotvarkė (5 pav.) turėtų būti 

laikoma dalimi ilgalaikės suaugusiųjų mokymosi vizijos, kuria iki 2020 m. siekiama didinti šio 

sektoriaus matomumą apskritai, o konkrečiau: 

                                                                 
3 Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės 2011/C 372/01. Europos Sąjungos 
oficialusis leidinys 2011-12-20. 

Padidinti suaugusiųjų (neatsižvelgiant į jų lytį ir asmenines bei šeimines 

aplinkybes) galimybę bet kuriuo gyvenimo etapu naudotis aukštos kokybės 

mokymosi galimybėmis siekiant skatinti tobulėjimą asmeninėje ir profesinėje 

srityje, įgalinimą, gebėjimą prisitaikyti, galimybes įsidarbinti ir aktyvesnį 

dalyvavimą visuomenės gyvenime; 

Užtikrinti, kad, remiant pilietinei visuomenei ir socialiniams partneriams, taip pat 

vietos valdžios institucijoms, suaugusiesiems būtų visapusiškai teikiamas 

aukštos kokybės formalusis ir neformalusis švietimas ir mokymas, kuris skirtas 

bendrosioms kompetencijoms įgyti arba kurį pabaigus suteikiamos visų Europos 

kvalifikacijų sandaros (EKS) lygių kvalifikacijos. 
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5 pav. Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė4 

 

4.3.2. NEFORMALIOJO SUAUGUS IŲJŲ ŠVIETIMO KOKYBĖ  LIETUVOS RESPUBLIKOS 

TEISĖS AKTUOSE  

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra apibrėžta, kas tai yra neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

kokybė ir kaip ji turėtų būti užtikrinama. Pagrindinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės 

užtikrinimo nuostatos nurodytos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme. 

 

                                                                 
4 Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės 2011/C 372/01 1 priedas. Europos 
Sąjungos oficialusis leidinys 2011-12-20. 

EUROPOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI DARBOTVARKĖ

• Gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą:

• plėtoti suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjų kokybės užtikrinimą, 
pavyzdžiui, pasitelkiant akreditavimo sistemas, atsižvelgiant į jau 
kituose sektoriuose egzistuojančias sistemas ir (arba) standartus

• gerinti suaugusiuosius mokančių darbuotojų darbo kokybę, 
pavyzdžiui, apibrėžiant kompetencijų aprašus, nustatant veiksmingą 
pirminiam mokymui ir profesiniam tobulinimui skirtą sistemą, 
sudarant geresnes dėstytojų, mokytojų ir kitų suaugusiuosius 
mokančių darbuotojų judumo sąlygas

• geriau panaudoti informacines ir ryšių technologijas suaugusiųjų 
mokymuisi, kurios gali būti priemonės, padedančios išplėsti jo prieigą 
ir gerinti jo kokybę, pavyzdžiui, išnaudojant naujas nuotolinio 
mokymosi galimybes ir sukuriant e. mokymosi priemones ir 
platformas, kad taip būtų pasiektos naujos tikslinės grupės, ypač 
specialiųjų poreikių turintys arba atokiose vietovėse gyvenantys 
asmenys

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

• Už švietimo kokybę atsako švietimo teikėjas

• Švietimo kokybės samprata kuriama visuomenės, švietimo 
dalyvių ir švietimo valdymo subjektų

• Švietimo kokybei gerinti vykdoma švietimo stebėsena, 
tyrimai, mokyklų veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas, 
mokyklų vadovų ir mokytojų atestacija, mokymosi pasiekimų 
vertinimas
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4.3.3. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS KOMPETENCIJŲ CENTRO NUOSTATUOSE 

Kompetencijų centro vadovybė įsipareigoja plėtoti bei įgyvendinti vadybos sistemą ir nuolat gerinti 

jos rezultatyvumą. Kokybės politika (2 priedas) yra viešai išplatinama Kompetencijų centro skelbimų 

lentose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, kad su ja susipažintų visi 

Kompetencijų centro darbuotojai ir klientai. Politika taip pat pateikiama Kompetencijų centro 

interneto svetainėje http://www.sskc.lt/. Kompetencijų centro vadovybė ne rečiau kaip kartą per 

metus peržiūri ir vertina kokybės politiką, kad ji nuolat būtų tinkama – atitiktų misiją, viziją, tikslus, 

sudarytų sąlygas nuolatos gerinti Kompetencijų centro veiklą ir patenkinti suinteresuotųjų šalių 

poreikius, lūkesčius bei kitus reikalavimus. 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR 
TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS

• Už neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi kokybę 
atsako neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjas ir jo savininko teises ir 
pareigas įgyvendinanti institucija.

• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimo, veiklos 
įsivertinimo, išorinio vertinimo, dalyvių pažangos ir pasiekimų 
įsivertinimo, finansuojamų iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų 
lėšų, kokybės užtikrinimo tvarką nustato Vyriausybė, pasikonsultavusi su 
Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba.

• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai privalo:

• užtikrinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviams tinkamos 
kokybės neformalųjį suaugusiųjų švietimą

• viešai skelbti informaciją apie vykdomas neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo programas

• tiria ir analizuoja sveikatos specialistų mokymo programų poreikius

• organizuoja ir vykdo sveikatos specialistų mokymo programų rengimą

• atlieka Kompetencijų centro parengtų mokymo programų vertinimą

• įgyvendina sveikatos specialistų mokymo programų vykdymo vidinio kokybės 
gerinimo priemones:

• mokymo kokybei gerinti vykdo mokymo stebėseną, tyrimus, veiklos 
įsivertinimą, pedagoginių darbuotojų atestaciją, mokymosi pasiekimų 
vertinimą

• nustato veiklos įsivertinimo sritis ir atlikimo metodiką

• analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo

• diegia ir palaiko kokybės vadybos sistemas

Organizuodamas ir vykdydamas sveikatos specialistų 
neformalųjį švietimą, Kompetencijų centras:

http://www.sskc.lt/
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4.4. TEISĖS AKTAI IR DOKUMENTACIJA 

Kompetencijų centro dokumentuotą informaciją 

sudaro Kompetencijų centro nuostatai, Kompetencijų 

centro darbo reglamentas, Kompetencijų centro 

darbo tvarkos taisyklės, Kompetencijų centro veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų sąvadas, Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo KVS aprašas. 

Vykdomos veiklos rezultatai pateikiami nustatytose ir patvirtintose įrašų formose, kurių apimtis ir 

vedimo tvarka bei atsakomybė už duomenų teisingumą nustatyta atitinkamo proceso apraše ir 

Darbo reglamente. Šie dokumentai nustato dokumentų parengimo, identifikavimo, įdiegimo, 

priežiūros, atnaujinimo, naudojimo, nurašymo ir sunaikinimo tvarką. 

Suinteresuotųjų šalių duomenys, kurie yra valdomi (naudojami) teikiant paslaugas, yra 

identifikuojami, saugomi, prižiūrimi ir aprašyti Kompetencijų centro Darbuotojų asmens duomenų 

saugojimo politikoje, Asmens duomenų teisinės apsaugos politikoje, Asmens duomenų tvarkymo ir 

duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše ir kituose dokumentuose. 

 

4.5. RIZIKOS IR GALIMYBĖS  

Suinteresuotosios šalys gali pateikti riziką, jei jų poreikiai neįvykdyti, todėl Kompetencijų centras 

imasi veiksmų jų lūkesčių patenkinimui ir šių rizikų mažinimui. 

Rizikų ir galimybių valdymui numatyti veiksmai pagal galimybes integruojami į atitinkamus procesus 

siekiant užkirsti kelią neigiamų ar nepalankių įstaigos veiklai veiksnių pasikartojimo ateityje.  

Kompetencijų centras, siekdamas, kad priimami sprendimai būtų 
rezultatyvūs:

• Nustato reikiamų duomenų ir informacijos priežiūros tvarką;

• Užtikrina, kad duomenys būtų prieinami tiems, kam jų reikia;

• Nustato duomenų ir informacijos analizei naudoti tinkamus 
metodus;

• Priima sprendimus ir vykdo veiksmus, pagrįstus faktų analize, 
atsižvelgiant į praktinę patirtį ir nuojautą.

Dokumentuota informacija – 

dokumentai ir įrašai, kurie būtini KVS 

rezultatyvumui ir procesų efektyviai 

vadybai užtikrinti. 
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5. POKYČIUS FORMUOJANTYS VEIKSNIAI 

Vadovybė nuolat stebi ir vertina organizacijos kontekstą: atliekama išorės aplinkos analizė ir 

vertinamos galimybės, grėsmės, stiprybės bei silpnybės. Kompetencijų centras nuolat stebi ir 

analizuoja suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius ir supranta suinteresuotųjų šalių svarbą. 

5.1. IŠORINIS KONTEKSTAS  

POLITINIAI VEIKSNIAI 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymais reglamentuota 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir 

įteisinimo tvarka, profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

organizavimo ir vykdymo tvarka ir formos, kurios skatina 

konkurenciją tarp tobulinimo organizatorių. 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintos 

medicinos normos, profesijos kvalifikacinių reikalavimų 

aprašai, veiklos aprašai (reikalavimai), paslaugų teikimo 

bendrieji ir specialieji reikalavimai. Nauji reikalavimai 

teikiamų paslaugų kokybei ir specialistų kompetencijai 

lemia įvairių naujų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimo poreikį.  

Dalies sveikatos priežiūros specialistų kompetencija nėra 

aiškiai reglamentuojama teisės aktais, profesijos ar 

profesinio rengimo standartais, tad specialistų 

kompetencijos apibrėžiamos tik mokymo programoje ar 

įstaigos vadovo patvirtintame pareigybės aprašyme, 

todėl sudėtinga parengti kvalifikacijos tobulinimo 

programas šiems specialistams. 

EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Ekonominė situacija Lietuvoje, maži sveikatos priežiūros 

specialistų atlyginimai, sveikatos sistemos 

optimizavimas, auganti konkurencija tarp sveikatos 

priežiūros specialistų skatina kurti naujas profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas plėtoti 

bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, taikyti 

šiuolaikines lanksčias mokymo formas. 

Kompetencijų centras yra biudžetinė įstaiga; visa 

Kompetencijų centro veikla vykdoma atsižvelgiant į skiriamą finansavimą. 

• Politinė aplinka – valstybės 

požiūris ir prioritetai 

• Ekonominė aplinka – 

finansavimo galimybės 

• Socialinė aplinka – 

emigracija, nedarbas, 

gyventojų skaičiaus 

mažėjimas, senstanti 

visuomenė, kvalifikuotų 

darbuotojų trūkumas 

• Techninė aplinka – 

informacinių technologijų 

plėtra 

• Ekologinė aplinka – 

racionalus gamtos išteklių 

panaudojimas 

• Teisinė aplinka – 

Kompetencijų centras savo 

veikloje vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, 

ministrų įsakymais. 

Išorės veiksniai, 
formuojantys pokyčius 
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SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

Daugelio sveikatos sistemos darbuotojų profesijos (pvz. slaugytojo, slaugytojo padėjėjo, 

dezinfekuotojo ir kt.) menkai vertinamos visuomenėje, menkas darbo atlygis nemotyvuoja tobulinti 

savo profesinės kvalifikacijos, jei to nereikalauja teisės aktai. Siūlomų mokymų trukmė ir kaina turi 

įtakos pasirenkant profesinės kvalifikacijos tobulinimo formas ir turinį. Atsižvelgiant į sveikatos 

specialistų poreikius, rengiamos trumpos (1–2 d.) profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos, 

organizuojami nemokami mokymo renginiai. Nemokamus mokymo renginius organizuoti skatina ir 

konkurencija tarp įvairių mokymo organizatorių.  

Įstaigos žinomumas, mokymo paslaugų prieinamumas kraštuose, aiški mokymo organizavimo 

tvarka, siūlomų tobulinimo programų gausa, ankstesnio mokymosi patirtis Kompetencijų centre turi 

įtakos pasirenkant Kompetencijų centro organizuojamus mokymus tarp vyresnio amžiaus, 

aukštesnįjį išsilavinimą įgijusių sveikatos priežiūros specialistų. 

TECHNINIAI VEIKSNIAI 

Informacinių technologijų (IT) plėtra sudaro galimybę jas vis plačiau panaudoti Kompetencijų centro 

veikloje (vykdant informacijos apie mokymo programas sklaidą, įgyvendinant mokymo procesą 

virtualioje aplinkoje ir kt.), tačiau nepakankamas sveikatos priežiūros specialistų kompiuterinis 

raštingumas gali stabdyti sėkmingą naujų IT panaudojimą organizuojant ir vykdant profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo procesą Kompetencijų centre. 

EKOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Skiriamas didelis dėmesys racionaliam gamtos išteklių naudojimui. Kompetencijų centre plačiai 

naudojama komunikacija elektroniniu būdu įstaigos viduje ir su kitomis institucijomis, taip taupant 

popierių, rūpinantis aplinkos apsauga, mažinant susidarančių atliekų kiekį. Nereikalingi popieriniai 

dokumentai surenkami ir atiduodami perdirbti. 

TEISINIAI VEIKSNIAI 

Priimami nauji teisės aktai ir dažnas galiojančių teisės aktų 

keitimas įpareigoja daug darbo laiko skirti lokalių teisės aktų 

kūrimui ar keitimui.  

Sudėtingas ir ilgas mokymo programų rengimo procesas 

sudaro kliūtis operatyviai reaguoti į suinteresuotųjų šalių 

poreikį, rengti naujas mokymo programas. 

Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai apsunkina mokymo paslaugų pirkimą iš fizinių asmenų. 

Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas sukuria sudėtingą sistemą renkant paraiškas 

mokytis, organizuojant mokymo procesą. 

Bendrasis asmens duomenų 
apsaugos reglamentas 

Viešųjų pirkimų įstatymas 
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5.2. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS IR JŲ POREIKIAI 

Suinteresuotųjų šalių poreikiai, lūkesčiai ir 

reikalavimai identifikuojami pagal sveikatos 

priežiūros įstaigų ir sveikatos priežiūros 

specialistų pateiktus prašymus mokytis pagal 

siūlomas profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

programas. Kompetencijų centro vadovybės 

ir skyrių vedėjų posėdyje svarstomi siūlymai 

dėl naujų tobulinimo programų rengimo bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimui, priimami 

sprendimai dėl naujų tobulinimo programų rengimo organizavimo. Atsižvelgiant į vykdomą 

sveikatos sistemos politiką ar pasikeitusius teisės aktų reikalavimams, naujos tobulinimo programos 

rengiamos ir tiesioginiu SAM pavedimu. 

Suinteresuotosios šalys Poreikiai, lūkesčiai, reikalavimai 

Steigėjas – SAM 

Efektyvus skiriamų valstybės biudžeto lėšų panaudojimas; 
Strateginio veiklos plano programų rezultatyvumas; 
Tinkamas pavestų užduočių įvykdymas; 
Geresni Kompetencijų centro veiklos rezultatai 

Sveikatos priežiūros 
specialistų profesinės 

draugijos 

Bendradarbiavimas rengiant mokymo programas; 
Naujausius mokslo pasiekimus atitinkančios mokymo programos 

Kompetencijų centro 
darbuotojai 

Atlikto darbo įvertinimas; 
Profesinis tobulėjimas; 
Adekvataus specialisto kvalifikacijai ir atliekamoms funkcijoms 
atlyginimas; 
Aiški Kompetencijų centro valdymo struktūra, reikalavimai, darbo 
metodai ir tikslai; 
Skatinanti gerinti teikiamų paslaugų kokybę darbuotojų motyvacija 

Mokymų dalyviai 

Mokymo programos, atitinkančios mokymų dalyvių poreikius; 
Pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus 
bei praktinius įgūdžius; 
Praktikinis mokymas sveikatos priežiūros įstaigose; 
Lanksčios mokymo formos 

Darbdaviai (SPĮ) 
Reikiamos kvalifikacijos darbuotojai; 
Mokymai darbo vietose; 
Lanksčios mokymo formos 

Dėstytojai 
Didesnis atlygis ir pripažinimas; 
Geros mokymo materialinės techninės bazės; 
Motyvuoti mokymų dalyviai 

Programų rengėjai 
Tinkamas atlygis už mokymo programų rengimą; 
Turimų profesinių žinių pripažinimas 

Visuomenė 
Aktyvi Kompetencijų centro pozicija siūlyti ir skatinti mokymo 
kokybės gerinimo iniciatyvas, kai aplinka kinta sparčiau nei teisinė 
bazė 

Suinteresuotoji šalis – fizinis ar juridinis asmuo 

ar jų grupė, kurie gali turėti įtakos, kuriai gali 

turėti įtakos arba kuri gali save įsivaizduoti kaip 

šalį, kuriai gali turėti įtakos organizacijos 

priimami sprendimai, veikla ar rezultatas. 
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Kompetencijų centro vadovybė 

užtikrina, kad pagrįsti suinteresuotųjų 

šalių reikalavimai būtų žinomi, 

suprasti ir, jei atitinka kokybės 

politikoje prisiimtus įsipareigojimus, 

vykdomi. Suinteresuotųjų šalių 

pasitenkinimas Kompetencijų centro 

veiklos rezultatais yra vertinamas, 

siekiant įtvirtinti ilgalaikius ryšius su 

suinteresuotosiomis šalimis, paremtus abipusiu pasitikėjimu ir abipuse nauda. Suinteresuotosioms 

šalims pateikiami Kompetencijų centro veiklos rezultatai taip pat turi būti aiškūs ir suprantami. 

Bendradarbiavimas su suinteresuotosiomis šalimis vyksta pagal sutartis. Sutartys sudaromos, 

vykdomos bei jų vykdymas kontroliuojamas vadovaujantis Sutarčių rengimo ir jų vykdymo kontrolės 

tvarkos aprašu. 

5.3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ  

 

 Naudingi siekiant organizacijos tikslų Žalingi siekiant organizacijos tikslų 

V
ei

ki
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ty
s 

o
rg
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iz
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s 
vi

d
u

je
 

Stiprybės 
(teigiami veiksniai, kuriuos būtina išryškinti) 

Silpnybės 
(neigiami veiksniai, kuriuos reikia 

pašalinti) 

• Paslaugų teikimas atitinka klientų poreikius; 

• Inovatyvių mokymo programų kūrimas, 
susietas su mokymosi poreikių kitimo 
tendencijomis; 

• Paskaitų turinys siejamas su mokymų dalyvių 
profesine patirtimi, praktiniais poreikiais, 
darbo aktualijomis; 

• Kompetencijų centras turi galimybių lanksčiai 
ir sparčiai prisitaikyti prie kintančios aplinkos, 
tarptautinių veiklos sąlygų. 

• Nepakankamas darbuotojų 
skatinimas ir motyvacija; 

• Dėstytojų, turinčių pedagoginę 
kvalifikaciją, trūkumas; 

• Maži darbuotojų atlyginimai; 

• Neigiamas dalies mokymo bazių 
vadovų požiūris į jų įstaigoje 
vykstančius mokymus; 

• Motyvuotų dėstytojų trūkumas. 
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Galimybės 
(kurias reikia išnaudoti) 

Grėsmės 
(kurių reikia vengti arba į jas 

atsižvelgti) 

• Tarptautinės galimybės, palanki strateginė 
erdvė; 

• Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas: 
andragoginių mokymų, metodinių renginių 
organizavimas; 

• Bendradarbiavimas su kitomis suaugusiųjų 
ugdymo organizacijomis. 

• Galimi nauji konkurentai; 

• Nepakankamas finansavimas; 

• Neigiami demografiniai 
pokyčiai. 
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6. PLANAVIMAS 

KVS planavimas vykdomas atsižvelgiant į Kompetencijų centro kokybės politiką, nustatytus kokybės 

tikslus, procesų rezultatyvumą, teisės aktų reikalavimus bei suinteresuotųjų šalių poreikius, 

lūkesčius bei reikalavimus, nustatytas gerinimo sritis. Pasikeitus kokybės politikai, yra peržiūrimi 

esantys ir, jei reikia, parengiami nauji veiklos kokybės tikslai. 

Kompetencijų centro KVS suplanuota visiškai tenkinti suinteresuotųjų šalių poreikius, lūkesčius ir 

nustatytus reikalavimus.  

Nustatyti kriterijai ir metodai, užtikrinantys rezultatyvų KVS valdymą, ištekliai ir informacija, būtini 

veiklos valdymui, stebėsenai, šių veiklų stebėjimas, matavimas ir analizė bei veiksmai planuotiems 

rezultatams pasiekti ir nuolat gerinti veiklų rezultatyvumą pateikti veiklas aprašančiuose 

dokumentuose.  

Kompetencijų centro finansinės veiklos kontrolę atlieka SAM ir kitos įgaliotos kontrolės institucijos 

teisės aktų numatyta tvarka. Kompetencijų centro finansų kontrolė vykdoma vadovaujantis 

direktoriaus patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklės. 

Teikiant paslaugas laikomasi nustatyto ir dokumentuoto veiklos aprašymo. Tuo pačiu metu vykdoma 

kontrolė, jei būtina, taikomi korekciniai veiksmai. 

Visoms veikloms įvertintos galimos rizikos ir nustatyti bei kontroliuojami veiklos efektyvumo 

kriterijai. Nustatytų suinteresuotųjų šalių reikalavimų vykdymas, tikslų pasiekimas, atitiktis 

nustatytiems kriterijams sistemingai kontroliuojama. 

Kompetencijų centro veiklos planavimo dokumentai ir ataskaitos skelbiami viešai Kompetencijų 

centro interneto svetainėje. 

6.1. ILGALAIKIS PLANAVIMAS 

Kompetencijų centro ilgalaikis veiklos planavimas vykdomas vadovaujantis Strateginio planavimo 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl 

Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1220 redakcija). 

Kompetencijų centras įgyvendina SAM strateginio plano Visuomenės sveikatos stiprinimo 

programos priemones. Priemonių įgyvendinimo rezultatai matuojami kokybiniais kriterijais. 

Kiekvienam kriterijui ir jo reikšmių matavimui sudaroma nustatytos formos techninė specifikacija. 

Kompetencijų centro direktoriaus įsakymu sudaryta 

veiklos planavimo grupė ir patvirtintas Veiklos 

planavimo tvarkos aprašas. 
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SAM strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimui Kompetencijų centras sudaro 

metinį veiklos planą, kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Metiniame veiklos plane numatytų 

veiksmų įgyvendinimas matuojamas kiekybiniais kriterijais.  

Kompetencijų skyriai savo veiklą planuoja sudarydami skyriaus metinius veiklos planus. Pasibaigus 

metams, skyrių vedėjai teikia vadovybei ataskaitas apie metinių veiklos planų įvykdymą. 

Mokymo planai sudaromi Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos, patvirtintos 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“, nustatyta tvarka. 

6.2. OPERATYVINIS PLANAVIMAS 

Einamieji Kompetencijų centro veiklos klausimai aptariami periodiškai organizuojamuose 

Kompetencijų centro pasitarimuose, kuriuose dalyvauja direktorius, direktoriaus pavaduotojas, 

skyrių vedėjai ir kiti direktoriaus pakviesti darbuotojai. Kompetencijų centro pasitarimai 

protokoluojami, už protokolų rašymą atsakingas direktoriaus įsakymu paskirtas Bendrųjų reikalų 

skyriaus vyriausiasis specialistas. Protokolus registruoja už dokumentų valdymą atsakingas 

vyriausiasis specialistas. 

Direktoriaus pavaduotojas, skyrių vedėjai neatidėliotiniems klausimams spręsti gali organizuoti 

skyrių vedėjų ir kitų darbuotojų pasitarimus jiems teisės aktų nustatytų ar direktoriaus ar tiesioginių 

vadovų pavestų užduočių vykdymo klausimais, taip pat raštu ar žodžiu prašyti pateikti informaciją 

ar nuomonę, kurios reikia užduočiai įvykdyti ar nagrinėjamam klausimui spręsti.  

Svarbiems Kompetencijų centro klausimams spręsti 

gali būti sudaromi kolegialūs patariamieji valdymo 

organai (komisijos, darbo grupės ir kt.), kurių 

nuostatus tvirtina direktorius. 

• atlieka Kompetencijų centro aplinkos ir išteklių analizę; 

• suformuluoja ir prireikus siūlo patikslinti Kompetencijų centro misiją; 

• formuluoja ir prireikus tikslina Kompetencijų centro veiklos prioritetus; 

• nustato planuojamo laikotarpio svarbiausius darbus ir pagrindinius vertinimo 
kriterijus ir jų reikšmes; 

• numato planuojamo laikotarpio veiklos rezultatus; 

• teikia siūlymus dėl planuojamo laikotarpio rezultatų pagal Kompetencijų centro 
vykdomas programas;

• tikslina programų, kurias įgyvendinant dalyvauja Kompetencijų centras, tikslų ir 
uždavinių vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes; 

• suformuluoja (tikslina) Kompetencijų centro vykdomų priemonių veiksmus, jų 
vertinimo kriterijus, jų reikšmes.

Veiklos planavimo grupė vykdo šias funkcijas:
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7. PAGRINDINĖ VEIKLA 

7.1. PROCESAI 

Kompetencijų centro procesai yra valdomi kaip sistema, 

sukuriant ir suvokiant procesų, jų sekos bei sąveikos ryšius. 

Procesų ir sistemų seka ir sąveika ir nuolat tobulinama, 

atsižvelgiant į riziką ir galimybes. 

Įgyvendinant procesinį požiūrį, Kompetencijų centras atlieka 

rezultatyvų ir efektyvų procesų planavimą ir valdymą bei 

nustato tinkamas procesų atsakomybes ir įgaliojimus. 

Siekdamas užtikrinti nuolatinį Kompetencijų centro paslaugų 

teikimą savo klientams bei kitoms suinteresuotosioms šalims, 

Kompetencijų centras nustato funkcijas, identifikuoja ir 

planuoja veiklos procesus. Kompetencijų centras, kaip 

viešąsias paslaugas teikianti įstaiga, veiklos procesus 

planuoja ir valdo laikantis įstatymų ir kitų veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų bei remiasi Kompetencijų 

centro vizija ir misija. Be to, Kompetencijų centro procesų 

planavimas ir valdymas apima išteklių paskirstymą, paslaugų 

teikimą, stebėseną, matavimą bei vertinimą. 

Kompetencijų centro KVS sudaro šie pridėtinę vertę 

sukuriantys pagrindiniai veiklos procesai: 

 

 

 

 

Kiekvienam procesui Kompetencijų centras paskyrė proceso 

valdytoją suteikiant jam atsakomybę ir įgaliojimus kurti, 

kontroliuoti ir tobulinti procesą bei jo sąveiką su kitais 

procesais. Kompetencijų centras užtikrina, kad procesų 

valdytojų atsakomybė, įgaliojimai ir vaidmuo įstaigoje 

pripažįstami, o kiti su atskirais procesais susiję darbuotojai 

turi reikalingą kompetenciją numatytoms užduotims ir 

veikloms atlikti. Procesų sąveikos schema ir vykdomos veiklos 

pagrindinių procesų vykdymo seka pateiktos 4 priede. 

SIEKDAMAS REZULTATYVAUS 
IR EFEKTYVAUS PROCESŲ 
PLANAVIMO IR VALDYMO, 
KOMPETENCIJŲ CENTRAS 
ANALIZUOJA ŠIĄ 
INFORMACIJĄ: 

• Įstatymų ir kitų teisės aktų 

reikalavimus; 

• Suinteresuotųjų šalių 

poreikius ir lūkesčius; 

• Kompetencijų centro 

tikslus, kuriuos užsibrėžia 

pasiekti; 

• Kompetencijų centro 

aplinkos pokyčius; 

• Procesų įeitinę informaciją 

(gavinius) ir išeitinę 

informaciją (rezultatus); 

• Procesų sąveiką su kitais 

procesais; 

• Išteklius ir informaciją; 

• Veiklas ir metodus; 

• Būtinus ir pageidaujamus 

dokumentus ir duomenų 

įrašus; 

• Matavimo galimybes, 

stebėseną ir analizę; 

• Reikalingus korekcinius ir 

prevencinius veiksmus; 

• Gerinimo galimybes ir 

inovacijas. 

 

MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMAS IR ĮTEISINIMAS 

BESIMOKANČIŲJŲ PRITRAUKIMAS 

MOKYMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

MOKYMO PROCESO ANALIZĖ IR GERINIMAS 
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7.2. VEIKLOS VALDYMAS 

Kompetencijų centro veiklos yra aprašytos veiklų aprašuose, kurie užtikrina kokybišką teisės aktais 

paskirtų funkcijų vykdymą: 

 

 

 

 

 

 

Kompetencijų centro veiklų kokybės užtikrinimas remiasi veiklos valdymo ciklu, kuris paaiškina, 

kokiais etapais įgyvendinama bet kuri veikla (6 pav.). 

 

 6 pav. Kompetencijų centro veiklos valdymo ciklas 

 

 

 

Veiklos planavimas

•Tikslų ir uždavinių nustatymas

•Veiklos rodiklių planavimas

•Išteklių, atsakomybių ir terminų 
nustatymas

Veiklos įgyvendinimas

•Už veiklą atsakingų darbuotojų 
mokymai

•Veiklos atlikimas

Veiklos rezultatų įvertinimas

•Duomenų apie veiklos 
rezultatus rinkimas (grįžtamasis 
ryšys, veiklos rodiklių stebėsena)

Veiklos rezultatų refleksija

•Veiklos rezultatų pripažinimas

•Sprendimų dėl veiklos rezultatų 
gerinimo priėmimas

• Parengtas Kompetencijų centro metinis veiklos planas, kuriame yra 

nustatyti vadybos sistemos tikslai, ir vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena;  

• Patvirtinti veiklų aprašai, kurie užtikrina, kad suinteresuotųjų šalių keliami 

reikalavimai ir poreikiai būtų patenkinti; 

• Visi vadybos sistemos dokumentai, įrašai yra valdomi; 

• Numatyti pagrindiniai ištekliai, kurie užtikrina kokybišką paslaugų teikimą 
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7.3. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS 

Reikalavimus paslaugoms nustato sveikatos apsaugos ministro patvirtinti teisės aktai. 

Analizuojant turimą patirtį, įvertinama rizika susijusi su veiklų specifika bei atsakomosios priemonės 

šiai rizikai sumažinti ar išvengti. Kartu įvertinami teisiniai reikalavimai, susiję su atitinkamos veiklos 

teikimu.  

7.4. PASLAUGŲ TEIKIMAS  

Teikiamų paslaugų ir organizuojamos veiklos valdymas, apimant pačių paslaugų vykdymą, 

identifikavimą ir atsekamumą, užsakovų turto valdymą, planuojamas ir vykdomas atsižvelgiant į 

taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir yra aprašytas pagrindinės veiklos valdymo 

aprašuose.  

7.4.1. PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAVIMAS 

Visi Kompetencijų centro pagrindiniai veiklos procesai, susiję su sveikatos specialistų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimu, bei kiti su šių paslaugų teikimu susiję procesai yra planuojami ir tobulinami 

siekiant užtikrinti tinkamą Kompetencijų centro paslaugų teikimą ir atitikį reikalavimams. 

Sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų 

poreikio nustatymas organizuojamas, kaip aprašyta 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centro sveikatos priežiūros 

specialistų mokymo programų poreikio nustatymo 

ir analizės tvarkos apraše.  

Mokymo programos rengiamos ir tvirtinamos kaip nustatyta Sveikatos specialistų tobulinimo 

programų rengimo ir įteisinimo tvarkos apraše. 

Tobulinimo programų derinimas vykdomas taip, kaip numatyta Sveikatos specialistų tobulinimo 

programų asmens sveikatos ir farmacijos temomis vertinimo ir (ar) derinimo procedūrų ir vertintojų 

atrinkimo tvarkos apraše. 

Parengtos mokymo programos viešinamos, mokymai planuojami ir organizuojami, kaip numatyta 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše. 

7.4.2. PASLAUGŲ TEIKIMAS 

Kompetencijų centras mokymą organizuoja ir vykdo pagal Sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijų centro profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašą. 

Kompetencijų centras, planuodamas 

pagrindinių paslaugų teikimą, nustato 

kokybės tikslus bei rodiklius, susijusius  

su teikiamomis paslaugomis. 
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Paskaitų skaitymui Sutarčių rengimo ir jų 

vykdymo kontrolės tvarkos apraše nustatyta 

tvarka sudaromos sutartys su mokymo 

programoje nustatytus reikalavimus 

atitinkančiais lektoriais. 

Mokymai vykdomi Kompetencijų centro 

auditorijose arba pagal Sutarčių rengimo ir jų 

vykdymo kontrolės tvarkos aprašą sudarytas 

bendradarbiavimo sutartis su sveikatos 

priežiūros įstaigomis šiose įstaigose. Taip pat 

sveikatos priežiūros įstaigų pageidavimu 

organizuojami išvažiuojamieji mokymai. Reikalavimai mokymo patalpoms nurodyti kiekvienoje 

mokymo programoje. 

7.5. NUOLATINIS GERINIMAS 

Kompetencijų centro vadovybė 

užtikrina, kad būtų nuolat gerinamas KVS 

tinkamumas ir rezultatyvumas. 

Už KVS palaikymą ir priežiūrą atsako 

Kompetencijų centro vadovybė. 

Vadovybė užtikrina galimybes visiems 

Kompetencijų centro darbuotojams teikti siūlymus dėl Kompetencijų centro veiklos kokybės 

gerinimo. Kompetencijų centro vadovybės atliekama priežiūra sudaro prielaidas nuolatiniam veiklos 

gerinimui – Kompetencijų centro veiklos politikos įgyvendinimui, Kompetencijų centro metinio 

veiklos plano įgyvendinimui, korekcinių bei prevencinių veiksmų atlikimui. 

Koregavimo veiksmai atliekami siekiant pašalinti neatitikčių priežastis ir išvengti jų pasikartojimo. 

Neatitiktys nustatomos analizuojant atskirų funkcijų veiklą, atliekant įsivertinimą, analizuojant KVS 

rezultatyvumą. 

Prireikus gali būti peržiūrėti pirminiai rizikų analizės ir įvertinimo duomenys ir inicijuoti KVS keitimai. 

7.6. POKYČIŲ VALDYMAS  

Atsiradus poreikiui, pokyčiai yra planuojami ir įgyvendinami pagal Kompetencijų centro darbo 

reglamentą, veiklos planavimo tvarkos aprašą. Nustatomas pokyčio tikslas, galimos pasekmės ir 

poveikis KVS, numatomi reikiami ištekliai ir suteikiami įgaliojimai bei numatoma atsakomybė už 

įgyvendinimą laiku.  

Pokyčių įgyvendinimui Kompetencijų centro direktorius leidžia įsakymus dėl veiklos planavimo, 

kiekviename įsakyme nurodomas atsakingas už įsakymo vykdymo kontrolę darbuotojas. 

Kompetencijų centro veiklos gerinimas – nuolatinė 

veikla, kurios tikslas – siekti, kad teikiamų mokymo 

paslaugų kokybė kaip galima geriau atitiktų 

suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius. 
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7.7. VEIKSMINGUMO VERTINIMAS 

Sukurta ir įgyvendinta KVS tinkamai ir rezultatyviai funkcionuoja ir duoda Kompetencijų centrui 

didžiausią naudą, jei ji nuolat yra prižiūrima ir tikrinama. Nuolatinės priežiūros reikalauja pagrindiniai 

vadybos sistemos elementai: misija, vizija, politika, tikslai, procesai ir jų tarpusavio sąveika. 

Kompetencijų centre stebėsena ir matavimai atliekami vadovaujantis Kompetencijų centro darbo 

reglamento ir skyrių nuostatų nustatyta tvarka. Analizė ir vertinimas atliekami veiklos planavimo 

tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 

KVS tinkamumas, veiksmingumas ir rezultatyvumas yra stebimas ir matuojamas atliekant 

kasmetinius įsivertinimus, kurių metu tikrinama: 

Kompetencijų centro darbo reglamento ir EQM nustatyta tvarka Kompetencijų centro kasmetinį 

įsivertinimą atlieka Kompetencijų centro direktoriaus įgalioti darbuotojai.  

Kompetencijų centro metinio veiklos plano įgyvendinimą kontroliuoja SAM. 

Analizuojamos Kompetencijų centro veiklą prižiūrinčių institucijų pateiktos audito ataskaitos, 

atliekama pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų stebėsena. 

Kompetencijų centre atliekamos klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių apklausos, analizuojami jų 

duomenys, analizuojami gauti skundai. 

Veiksmingumo vertinimas Kompetencijų centre atliekamas šiais būdais: 

1. Nuolatinė stebėsena, matavimas, analizė ir vertinimas; 

2. Kasmetinis įsivertinimas; 

3. Išorės vertinimas. 

KOMPETENCIJŲ CENTRE ATLIEKAMA ŠIŲ SRIČIŲ STEBĖSENA IR MATAVIMAI: 

• KOMPETENCIJŲ CENTRO VEIKLOS REZULTATŲ; 

• INFORMACIJOS SAUGUMO VALDYMO PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMO; 

• VEIKLOS RIZIKŲ, ĮSKAITANT IR INFORMACIJOS SAUGUMO RIZIKAS 

• KVS tikslų vykdymas; 

• Veiklos atitikimas Kompetencijų centre taikomų 

teisės aktų reikalavimams; 

• Ar KVS yra prižiūrima ir rezultatyviai įgyvendinama. 
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7.8. PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

kokybės samprata susijusi su 

besimokančiųjų poreikių tenkinimo 

kategorija. Besimokantysis ir yra 

svarbiausias švietimo kokybės 

vertintojas, nes kokybiška paslauga 

turi atitikti ir tenkinti jo lūkesčius. 

Taip besimokantysis galės realizuoti 

savo poreikius, ugdyti saviraišką, 

plėtoti kompetencijas. Kadangi 

neformaliojo švietimo kokybės 

apibrėžtis nėra aptinkama švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose, todėl kokybiškomis 

paslaugomis laikoma besimokančiųjų poreikius atitinkanti neformaliojo švietimo veikla. Ši veikla 

vertinama vykdant pagrindines švietimo kokybės užtikrinimo veiklas, t.y. atliekant veiklos 

stebėseną, vykdant vidinį ir išorinį veiklos vertinimą.  

Neformalusis suaugusiųjų švietimas yra 

paslauga, veikla, kuri vyksta tarp 

besimokančiojo ir Kompetencijų centro ir 

turi tikslą – tenkinti besimokančiojo 

poreikius. Todėl Kompetencijų centras tiria neformaliojo švietimo paslaugų poreikius ir nuolat 

analizuoja, ar jo teikiamų paslaugų pasiūla atitinka paklausą, t.y. ar atliepia besimokančiųjų 

poreikius, ar besimokantieji randa jiems prieinamas, tinkamas, asmeninius ir visuomeninius 

poreikius tenkinančias mokymosi paslaugas, ar jie gali įgyti pripažintų, reikalingų žinių ir gebėjimų. 

 

Pasiūla neformaliojo švietimo kontekste
suprantama kaip įvairios veiklos, kurias
Kompetencijų centras gali pasiūlyti
klientams, kad jie galėtų patenkinti savo
poreikius. Mokymosi poreikis reiškia
žmogaus kompetencijos stoką, kurią
galima panaikinti mokant ir mokantis.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
kontekste paklausa tapatinama su
poreikio sąvoka. Paklausa Kompetencijų
centre suprantama kaip veikla, kuri
besimokantiesiems yra miela, ją noriai
renkasi, nes ji atitinka jų poreikius.

Paslauga apibrėžiama kaip pagalba, patarnavimas 

kitam. Paslauga neįmanoma be paslaugos teikėjo ir 

paslaugos vartotojo santykio, kuriamo abiejų sąveikos 

veikėjų pastangomis. Paslauga - tai veiksmų, procesų, 

veiklos derinys. Paslauga be teikėjo ir kliento negali 

egzistuoti, paslaugos negali būti atskirtos nuo kliento. 

Jos teikiamos ir vartojamos tuo pačiu metu. 

Besimokantysis yra pagrindinis neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybės vertintojas. 
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Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybę Kompetencijų centre formuoja paslaugos suteikimo 

būdas, darbuotojų elgsena ir kitos aplinkybės, kurių dėka mokymo paslauga pasiekia savo tikslą. 

Besimokančiojo bendroji suvokta paslaugos kokybė susiformuoja kaip jo patirtos ir laukiamos 

kokybės santykis (7 pav.). 

 
7 pav. Bendrosios suvoktos kokybės modelis 

Vertinant paslaugų kokybę ypač didelę reikšmę turi įvaizdis, tiek išankstinis, tiek ir susidarytas 

besimokančiajam kontaktuojant su Kompetencijų centro darbuotojais. Šis procesas vertinamas 

naudojant tiesos momentus: 

1. Klientas paskambina darbuotojui dėl 

informacijos apie mokymus; 

2. Klientui išduodamas kvietimas į kursus; 

3. Atvykęs į mokymus, klientas registruojasi į grupę; 

4. Klientas atvyksta į mokymo vietą; 

5. Besimokantysis bendrauja su dėstytoju ir t.t. 

Šie momentai turi lemiamą reikšmę mokymo paslaugų kokybei ir jos gerinimui. Jie suprantami kaip 

bet kokia sąveika tarp besimokančiojo ir Kompetencijų centro darbuotojų paslaugos teikimo metu. 

Todėl šių „tiesos momentų“ valdymas suprantamas kaip mokymo paslaugų kokybės gerinimas. 

Paslaugų kokybė vertinama kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, kurie ypač svarbūs mokymo 

paslaugų vertinimui (pagal nustatytas ir patvirtintas paslaugų charakteristikas, standartus, pagal 

klientų vertinimus, t.y. ką jie mano apie gaunamas paslaugas, ar patenkinami jų lūkesčiai ir poreikiai 

ir kt.). 

Bendroji suvokta paslaugos 
kokybė 

Paslaugų lūkesčių ir suvoktų 
teikimo standartų skirtumas Laukiama kokybė 

Paslaugų lūkesčiai 
Patirta kokybė 

Informacija apie 
programas, 

bendravimas iki 
mokymų pradžios, 
išankstinis įvaizdis 
(tiesos momentai), 

besimokančiojo 
poreikiai 

Bendras įvaizdis 

Techninė kokybė 
(kas pateikiama?) 

Žinios, paslaugos greitis, 
ką gauna mokymų metu 

Funkcinė kokybė 
(kaip pateikiama?) 

Darbuotojų požiūris, 
atmosfera 

TIESOS MOMENTAI 

Tai momentai, padedantys formuoti 
besimokančiajam paslaugų kokybės 
įvaizdį; tai kokybės gerinimo galimybės 
ir momentai, kuomet besimokantysis 
tiesiogiai bendrauja su Kompetencijų 
centro darbuotojais. 
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Suteikta nauda (pasitenkinimo paslaugomis ir mokymais 

lygis) vertinama taikant apklausos metodą. Informacija apie 

besimokančiųjų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, 

lūkesčius, jų patenkinimą ir siūlymai teikiamų paslaugų 

kokybės gerinimui renkami pildant sudarytus klausimynus, 

kuriuos ruošia Kompetencijų vertinimo ir kokybės 

užtikrinimo skyrius, bendradarbiaudamas su kitais 

Kompetencijų centro skyriais. 

Gauta informacija statistiškai apdorojama, analizuojama, 

parengiamos kokybės vertinimo išvados. Visa informacija 

teikiama Kompetencijų centro vadovybei vertinamajai 

analizei atlikti. Kokybės vertinimo išvadų nagrinėjimo metu 

parengiamos priemonės teikiamų paslaugų kokybės gerinimui ir teikiamos Nacionalinei EQM 

tarnybai. Kokybės vertinimo rezultatai skelbiami Kompetencijų centro interneto svetainėje. 

7.9. NEATITIKTINIŲ PASLAUGŲ VALDYMAS  

NP valdymas apima jų fiksavimą, priežasties nustatymą, sprendimą dėl tolimesnių veiksmų. Dėl 

kiekvienos NP vykdomi koregavimo veiksmai, siekiant pašalinti neatitikčių priežastis ir išvengti jų 

pasikartojimo (8 pav.). 

Pagrindinių veiklų neatitiktys nustatomos veiklos atskaitomybės ir (ar) vertinamosios analizės metu. 

Jų valdymas apima: neatitikčių ir pastabų analizės atlikimą, korekcijos atlikimą, koregavimo veiksmų 

atlikimą, ataskaitų parengimą, nurodant atliktų veiksmų rezultatyvumą.  

Koregavimo ir (ar) prevencinių veiksmų poreikis nustatomas pagal neatitikčių (taip pat ir galimų 

neatitikčių) priežasčių analizės rezultatus. Neatitikčių priežastys analizuojamos, koregavimo ir (ar) 

prevencinių veiksmų poreikis nustatomas pasitarimų ar tikslinių darbo grupių posėdžių metu. 

Sprendimai dėl koregavimo ir prevencinių veiksmų, atsakingų vykdytojų ir jų atlikimo terminų 

įforminami pasitarimų protokoluose. 

Neatitiktis – reikalavimo neįvykdymas; 

Korekcija – veiksmas, kuris atliekamas siekiant pašalinti 

nustatytą neatitiktį; 

Koregavimo veiksmas – veiksmas, kuris atliekamas siekiant 

pašalinti nustatytos neatitikties ar kitos nepageidaujamos 

situacijos priežastį; 

Prevencinis veiksmas – veiksmas, skirtas galimos neatitikties ar 

kitos nepageidaujamos galimos situacijos priežasčiai pašalinti. 
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8 pav. Neatitiktinės paslaugos valdymo schema 

 

Už numatytų koregavimo ir (ar) prevencinių 

veiksmų tinkamą įgyvendinimą nustatytu laiku 

atsako direktoriaus paskirti vykdytojai. Atliktų 

veiksmų rezultatyvumas vertinamas pasitarimų 

ar tikslinių darbo grupių posėdžių metu. Jei 

koregavimo ir (ar) prevenciniai veiksmai 

nerezultatyvūs, organizuojamas pakartotinis 

neatitikčių priežasčių tyrimas.  

•NP turėtojas (radėjas), nustatęs (radęs) NP, nedelsdamas informuoja skyriaus, kuris teikia 
NP, vedėjui

Neatitiktinės paslaugos nustatymas

•Skyriaus vedėjas, gavęs informaciją apie NP, kartu su jos turėtoju (radėju) atlieka pradinę 
NP analizę ir, jei įmanoma, imasi operatyvių veiksmų siekiant patenkinti kliento poreikius 
arba nedelsiant sustabdo paslaugos teikimą ir apie tai informuoja klientą

Pradinė neatitiktinės paslaugos analizė, operatyvūs veiksmai

•Skyriaus vedėjas nustato veiksmus, kuriuos būtina atlikti siekiant pašalinti neatitiktį. Jeigu 
neatitikties pašalinti neįmanoma, priimamas sprendimas dėl tolimesnių veiksmų

Veiksmų, būtinų padėčiai ištaisyti (neatitikčiai pašalinti) nustatymas 
arba sprendimas dėl tolimesnių veiksmų

•Skyriaus vedėjas patikrina, ar atlikti veiksmai užtikrina nustatytos neatitikties pašalinimą 
ir leidžia tęsti paslaugos teikimą arba suteikia klientui visą reikalingą informaciją dėl 
paslaugos neatitikimo ir priežasčių (įskaitant apgailestavimą), jeigu atitikties pašalinti 
neįmanoma

Pakartotinio patikrinimo, pašalinus neatitiktį, atlikimas

•Skyriaus vedėjas analizuoja NP dažniausias atsiradimo priežastis. Jis įvertina problemų dėl 
NP svarbą ir jų poveikį bei kitų darbuotojų pasiūlymus dėl koregavimo veiksmų ir 
sprendžia dėl ilgalaikių korekcinių veiksmų siekiant išvengti neatitikties pasikartojimo

Neatitiktinės paslaugos atsiradimo priežasčių sisteminimas ir 
sprendimas dėl koregavimo veiksmų būtinumo
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8. VIDINIAI IŠTEKLIAI  

Aprūpinimą bendrais ištekliais (infrastruktūra, finansiniais 

resursais), reikalingais Kompetencijų centro veiklai ir KVS 

įgyvendinimui ir palaikymui, aprūpinimą žmonėmis, 

turinčiais reikiamų žinių, darbuotojų mokymą ir žinių lygio 

įvertinimą vykdo Kompetencijų centro direktorius. 

8.1. INFRASTRUKTŪRA  

Kompetencijų centro vadovybė atsako už personalo 

aprūpinimą reikiamomis infrastruktūros priemonėmis, 

siekiant užtikrinti tinkamą vykdomos veiklos kokybę bei 

rezultatyvumą.  

Nustatytos infrastruktūros priežiūrą ir palaikymą vykdo 

atsakingi darbuotojai skyrių nuostatuose nustatyta tvarka.  

Prekių ir paslaugų įsigijimas vykdomas viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, sudaromos 

sutartys, kurias sutarčių registruose registruoja direktoriaus 

įsakymais paskirti atsakingi darbuotojai. 

8.2. PERSONALAS 

Personalo valdymas aprašytas Kompetencijų centro darbo reglamente. Personalo administravimą 

vykdo NBF centras. Darbuotojų mokymas yra vykdomas pagal direktoriaus tvirtinamą darbuotojų 

mokymo poreikio planą. Personalas valdomas direktoriaus leidžiamais įsakymais (personalo, 

tikslinių atostogų, komandiruočių). 

8.2.1. ORGANIZACIJOS ŽINIOS  

Žinios tampa pagrindiniu ateities ištekliu, kurio kūrimas, perdavimas ir tobulinimas tampa lemiamu 

sėkmės veiksniu. Žinių valdymo nauda yra dviejuose skirtinguose lygiuose: individualiame ir 

organizaciniame. Individualiame lygmenyje žinių valdymas per bendradarbiavimą, žinių dalijimąsi ir 

mokymąsi įgalina darbuotojus pasisemti daugiau patirties, įgūdžių ir taip siekti karjeros. 

Organizaciniame lygmenyje žinių valdymas pagerina organizacijos veiklą didindamas efektyvumą, 

gerindamas teikiamų paslaugų kokybę ir skatindamas novatoriškumą. Taip pat žinių valdymas 

mažina paslaugų teikimo kaštus ir gerina klientų aptarnavimą. Galiausiai vertinant darbuotojų žinias 

kaip turtą, didėja organizacijos vertė (9 pav.).  

Susidurdamas su nuolat besiplečiančia konkurencinga ekonomika, paremta turimomis žiniomis, 

Kompetencijų centras siekia suprasti, pritaikyti ir valdyti žinias. Todėl turimos žinios Kompetencijų 

centre tikslingai valdomos. 

Kompetencijų centro 
infrastruktūrą sudaro: 

• Pastatai ir patalpos, darbo 

vietos ir su jomis susijusios 

komunalinės paslaugos; 

• Technologinė įranga, 

įskaitant kompiuterinę ir 

programinę įrangą; 

• Mokymui (kompetencijų 

ugdymui) skirtos priemonės 

(muliažai, keltuvai, funkcinės 

lovos ir pan.); 

• Pagalbinės paslaugos 

(transportas, ryšiai ir kt.). 
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9 pav. Žinių elementai 

Žinių valdymas apima jų gavimą iš išorinės aplinkos ir savo narių bei įgyvendinimą – naujos įgytos 

žinios paverčiamos paslaugomis ir taip siekiama apčiuopiamos naudos. Žinios identifikuojamos, 

koduojamos, perduodamos, vertinamos, įgyvendinamos ir saugomos. 

Pirmiausia sukurtos ir (arba) įgytos žinios yra tobulinamos, tuomet išsaugomos ir kaupiamos. Vėliau 

turimomis žiniomis yra dalijamasi ir (arba) jos yra perduodamos, bet kokiu atveju kitame etape jos 

yra panaudojamos. Visa ši procesų visuma veda sėkmingo Kompetencijų centro veiklos 

organizavimo link (10 pav.). 

 

10 pav. Žinių valdymo gyvavimo ciklo modelis 

Efektyvus žinių valdymas Kompetencijų centre yra svarbus įrankis, leidžiantis valdyti ne tik 

sudėtingas esamas situacijas, bet ir pasinaudoti ateities galimybėmis. Žinios yra vertingas ir 

nepamainomas organizacijos turtas, unikalus dar ir tuo, kad yra neišsemiamas ir neišmatuojamas, 

tačiau išmatuojami ir akivaizdūs yra rezultatai, kuriuos žinios teikia: patobulintos paslaugos, 

Žinių 
kūrimas 

Žinių 
įgijimas 

Žinių 
tobulinimas 

Žinių 
saugojimas 
(kaupimas) 

Žinių 
perdavimas 

Žinių 
dalijimasis 

Žinių 
panaudojimas 

Organizacijos 
veikla 

Ži
n

io
s

Neišreikštos 
(asmeninės)

Kompetencija;
Patirtis;

Pasireiškia per veikimą;
Įgyjama per praktiką;
Sudėtinga perduoti;

Neatsiejama nuo individo įsitikinimų, vertybių;
Subjektyvios

Išreikštos (viešosios)

Racionali informacija;
Lengva kaupti ir perduoti;

Faktiška;
Paprasta išreikšti;

Pateikiama dokumentuose (duomenų bazėse);
Formali kalba; 

Objektyvios ir racionalios
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procesai, naujos rinkos, inovatyvūs sprendimai, aukštesnio lygio klientų aptarnavimas, įtvirtintas 

konkurencinis pranašumas, sutaupytos išlaidos, organizacijos kultūros pokyčiai. 

Žinių valdymas, apimdamas žinių valdymo procesus, žmones, organizacijos kultūrą ir žinių valdymo 

technologijas, veikia veiklos procesų valdymą, t.y. veiklos procesus ir veiklos valdymo technologijas. 

Visų šių elementų centras, tikslas ir pagrindas yra organizacijos žinios (11 pav.). 

 

11 pav. Žinių valdymo sistemos komponentai 

Kompetencijų centro žinių valdymo elementai yra žmonės, procesai ir technologijos. Žmonės, 

kuriuos sieja tos pačios vertybės ir tikslai gali dirbti nepriklausomai, koordinuodami savo veiklą be 

išorinės visapusės kontrolės. Kitas elementas – technologijos apima dokumentus, atsaką į tuos 

dokumentus, reagavimą į atsaką. O procesai siejasi su vizija, struktūra, komanda, misija ir individų 

vaidmeniu procesuose (12 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žinių 
valdymas Žinių valdymo 

procesai 

Organizacinė 
kultūra 

Žmonės 

Žinių valdymo 
technologijos 

ORGANIZACIJOS 
ŽINIOS 

Veiklos valdymo 
procesai 

Veiklos valdymo 
technologijos 

Veiklos procesų 
valdymas 

Žmonės 
Asmeniniai poreikiai 
Organizacinė kultūra 

Vertybės 
 

 
Sprendimai 

  
Technologijos 

Dokumentai 
Atsakas į dokumentus 

Atsakas į atsaką 

Procesai 
Vizija 

Struktūra 
Komanda 

Misija 
Individų vaidmuo 
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12 pav. Žinių sprendimų elementai 

8.2.2. KOMPETENCIJA 

Reikalavimai darbuotojų, kurių darbas daro įtaką Kompetencijų centrui ir KVS veikimui ir 

efektyvumui, kompetencijai patvirtinti direktoriaus įsakymu ir nustatyti darbuotojų pareigybės 

aprašymuose. Atsakingas Kompetencijų centro direktorius. 

Duomenys, patvirtinantys darbuotojų kompetencijos atitiktį reikalavimams, yra personalo bylose, 

kurias formuoja NBF centras. Esant nepakankamai kompetencijai einamoms pareigoms atlikti, 

darbuotojai yra mokomi darbo vietoje ar siunčiami į mokymus. Vadovaudamiesi darbo reglamentu, 

visi Kompetencijų centro darbuotojai privalo nuolat kelti kvalifikaciją, tobulinti turimus įgūdžius ir 

patirtį, ugdyti teigiamas charakterio savybes. Sudaromas metinis kvalifikacijos kėlimo poreikio 

planas, lėšos darbuotojų mokymui skiriamos iš valstybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų pajamų 

įmokų lėšų. 

8.2.3. SUPRATIMAS 

Siekiant, kad darbuotojai žinotų ir suprastų Kompetencijų centro kokybės politiką, tikslus ir 

uždavinius, ši informacija yra atvirai išplatinama, kad visi darbuotojai galėtų su ja susipažinti. Su šiais 

dokumentais, o taip pat su kiekvieno darbuotojo indėliu į tikslų ir uždavinių pasiekimą, papildomai 

darbuotojai yra supažindinami įdarbinant bei įvairių susirinkimų metu. 

8.2.4. BENDRAVIMAS 

Vidinis komunikavimas Kompetencijų centre vykdomas susirinkimuose, kur dalyvauja vadovybė ir 

visi skyrių vedėjai (prireikus ir kiti darbuotojai pagal atliekamas funkcijas). Čia svarstomi einamieji ir 

KVS tikslų ir įsipareigojimų vykdymo klausimai ir problemos. Vadovaujantis Darbo reglamentu, ne 

rečiau nei kartą per metus organizuojamas Kompetencijų centro darbuotojų susirinkimas. 

Kiekvienas darbuotojas, pastebėjęs problemą, turi teisę kreiptis į skyriaus vedėją ar Kompetencijų 

centro vadovybę, kurie nustato, ar pateikta problema turi būti traktuojama kaip reikšminga. 

ŽINIŲ VALDYMO ELEMENTAI: 

Technologijos – įgalinančios duomenų ir informacijos saugojimą, dalijimąsi, perdavimą, 

pateikimą; 

Žmonės – naudodami informacijos sistemų pateiktą turinį susieja su turimomis žiniomis 

bei patirtimi ir kuria naujas žinias; 

Procesai – sujungia žinių gavimo, saugojimo ir naudojimo technologijų galimybes su 

žmonių galimybėmis siekiant nestandartinių sprendimų priėmimo ir jų panaudojimo  
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Darbuotojo pastaba perduodama spręsti atsakingiems darbuotojams. Prireikus, Kompetencijų 

centro direktorius gali inicijuoti susirinkimą, kurio metu bus priimami atitinkami problemos 

sprendimai. Sudėtingesnių problemų nagrinėjimui ir galimų sprendimui pateikimui direktorius 

sudaro darbo grupes, komisijas, tvirtina jų darbo reglamentus, suteikia reikiamus įgaliojimus. 

Gaunamų dokumentų priėmimas, registravimas, atsakymų į paklausimus rengimas ir išsiuntimas 

vykdomas vadovaujantis Kompetencijų centro darbo reglamentu ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir 

aptarnavimo taisyklėmis bei Dokumentų rengimo, derinimo, pasirašymo ir registravimo, gautų 

pavedimų vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašu. 

Išorinė komunikacija su suinteresuotosiomis šalimis 

vykdoma pagal poreikį, dažniausiai elektroniniu paštu ar 

visuomeninės informavimo priemonėmis (žurnalu 

„Slauga. Mokslas ir praktika“). Aktuali informacija nuolat 

skelbiama Kompetencijų centro interneto svetainėje. 

Su reikiama informacija darbuotojai supažindinami 

elektroniniu paštu, paštu, faksu. 

8.2.5. ORGANIZACINĖ KULTŪRA  

Kompetencijų centre į sprendimų priėmimą tikslingai 

įtraukiami visi suinteresuoti asmenys, vadovybė savo 

elgesiu rodo pasitikėjimą pavaldiniais, atvirai dalijamasi 

informacija, skirtingų skyrių darbuotojų nuomonė yra 

vienodai svarbi, partnerystė ir bendradarbiavimas yra tikri 

organizacijos kultūros bruožai. 

Kompetencijų centras turi savo logotipą. 

Darbuotojai žino organizacijos gyvavimo raidą ir įkūrimo 

istoriją. 
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Kompetencijų centre 

palaikomos bendros vertybės 

• Atsakomybė 

• Profesionalumas 

• Atvirumas 

• Pagarba 

• Bendruomeniškumas 
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRO KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA 

ORGANIZACIJOS KONTEKSTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAGRINDINĖ VEIKLA 

POKYČIUS FORMUOJANTYS VEIKSNIAI 

Lyderystė 

Rizikos ir 
galimybės 

Veiklos politika 

Žinios, kompetencija, 
supratimas, 

komunikavimas, 
organizacijos kultūra 

Teisės aktai ir 
dokumentacija 

Veiksmingumo vertinimas 

Paslaugų kokybės vertinimas 

Suinteresuotųjų šalių poreikiai, lūkesčiai ir reikalavimai Išorinis kontekstas (PESTET) 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ (SSGG) 

Stiprybės ir silpnybės Galimybės ir grėsmės 

PLANAVIMAS 

Ilgalaikis planavimas Operatyvinis 
planavimas 

VIDINIAI IŠTEKLIAI 

Personalas 

Infrastruktūra Procesai Nuolatinis 
gerinimas 

Pokyčių 
valdymas 

VEIKLOS TIKSLAI 

 



2 priedas 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 

KOKYBĖS POLITIKA 

 

KOKYBĖS POLITIKA YRA  VIENA SVARBIAUSIŲ 

PRIELAIDŲ, SIEKIANT KOMPETENCIJŲ CENTRO  

VEIKLOS TIKSLŲ:  

Gebame atmesti tai, kas nebūtina, ir išskirti prioritetus. 
Kasdieniame darbe siekiame formuoti lanksčios ir nuolat tobulėjančios įstaigos kultūrą, nuolat 
ieškome veiklos procesų tobulinimo būdų. 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRO VERTYBĖS, 

ĮKŪNIJANČIOS DARBUOTOJŲ POŽIŪRĮ:  

Pagarba klientams, kolegoms ir darbui Saugome įgytą pasitikėjimą ir puoselėjame geriausias 
profesines ir žmogiškąsias savybes, kurias išreiškiame 
palaikymu, pripažinimu ir tolerancija 

Kompetencija Išmanome savo darbą, įžvelgiame perspektyvas, 
esame atviri naujovėms ir nuolat mokomės 

Skaidrumas Aiškiai suvokiame teises ir pareigas, atvirai 
diskutuojame, veikiame sąžiningai ir vertiname 
objektyviai 

 

Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų 

kompetencijų centras – 

žinoma, patraukli bei 

pripažinta Lietuvos sveikatos 

priežiūros specialistų tęstinio 

profesinio mokymo ir 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo įstaiga, teikianti šalies 

sveikatos priežiūros 

specialistams aukštos kokybės 

patirtiniu mokymu paremtus 

kompetencijų įgijimo ar 

tobulinimo mokymus. 

MISIJA 

• Organizuoti sveikatos priežiūros specialistų 

neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų 

bendrųjų ar specialiųjų kompetencijų pripažinimą; 

• Organizuoti tobulinimo programų asmens sveikatos 

ir farmacijos tematika derinimą teisės aktų nustatyta 

tvarka sveikatos apsaugos ministrui įgaliojus; 

• Organizuoti dokumentų, reglamentuojančių 

sveikatos priežiūros specialistų profesinę veiklą 

sveikatos apsaugos ministrui pavedus; 

• Organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų 

tęstinį profesinį mokymą ir neformalųjį švietimą bei 

mokymąsi. 
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KOKYBĖS SIEKIS SKATINA INTENSYVŲ 

MOKYMO PROCESO NAUJOVIŲ DIEGIMĄ IR 

ĮPAREIGOJA SIEKTI KOKYBĖS VISOSE 

VEIKLOSE: 

• vykdant kompetencijomis (mokymo 

rezultatais) grindžiamas mokymo programas; 

• nuolat tiriant ir analizuojant suinteresuotųjų 

šalių poreikius ir interesus; 

• įtraukiant Kompetencijų centro darbuotojus į 

veiklos kokybės gerinimo procesą, laikantis 

teisinių ir kitų Kompetencijų centro prisiimtų 

reikalavimų; 

• motyvuojant kiekvieną darbuotoją būti 

atsakingu už savo darbo kokybę bei skatinant 

nuolatinį gerinimą; 

• vykdant Kompetencijų centro darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą ir stiprinant atsakomybę 

už galutinio rezultato kokybę; 

• reguliariai vykdant vadybos sistemos apibrėžtų 

reikalavimų stebėseną ir gautų rezultatų pagrindu formuojant mokymo kokybės siekius; 

• palaikant glaudžius ryšius su suinteresuotosiomis šalimis, kuriant ir vykdant mokymo programas, 

gerinant mokymo bazę, vertinant sveikatos priežiūros specialistų kompetencijas. 

 

2018 m. gruodžio 31 d. Direktorius Juozas Ruolia 

  

 

KOMPETENCIJŲ CENTRO VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA, 

KAD KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI BUS VIEŠAI 

SKELBIAMI, SUPRANTAMI IR ĮGYVENDINAMI 

VISUOSE KOMPETENCIJŲ CENTRO SKYRIUOSE. 

Kompetencijų centro darbuotojai, vykdydami kokybės 

politiką ir siekdami įgyvendinti jos tikslus, savo veikloje 

vadovaujasi pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, 

objektyvumo ir profesionalumo principais, 

nesavanaudiškai tarnauja visuomenės interesams, 

užtikrina priimamų sprendimų viešumą ir veiklos 

skaidrumą, nepriekaištingą reputaciją. 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  IR 

FARMACIJOS SPECIALISTŲ 

KOMPETENCIJŲ CENTRO 

KOKYBĖS POLITIKOS TIKSLAI:  

• nuolat palaikyti ir gerinti 

kokybės vadybos sistemą, 

atitinkančią Europos kokybės 

ženklo reikalavimus, didinti jos 

rezultatyvumą ir efektyvumą; 

• nuolat peržiūrėti ir atnaujinti 

kokybės politiką bei keliamus 

kokybės tikslus; 

• suteikti tinkamas darbo sąlygas 

ir kelti kiekvieno darbuotojo 

profesinę kvalifikaciją, siekiant 

stabilaus ir efektyvaus 

Kompetencijų centro darbo; 

• skatinti kiekvieno darbuotojo 

asmeninę atsakomybę už savo 

darbo kokybę pagal pareigas ir 

kompetenciją; 

• užtikrinti nepriklausomą ir 

nešališką Kompetencijų centro 

veiklą; 

• siekti abipusiai naudingo 

bendradarbiavimo su 

suinteresuotosiomis šalimis ir 

atsakingai reaguoti į visuomenės 

lūkesčius bei Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos 

poreikius. 
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3 priedas 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro struktūra 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Patarėjas finansų 

valdymo 

klausimais 

Metodikų ir 

mokymo 

programų 

rengimo 

skyrius 

Kompetencijų 

vertinimo ir 

kokybės 

užtikrinimo 

skyrius 

Kompetencijų 

ugdymo 

organizavimo 

skyrius 

Savišvietos 

organizavimo 

ir 

komunikacijos 

skyrius 

Ūkio skyrius 
Bendrųjų 

reikalų skyrius 



4 priedas 

 
PROCESŲ SĄVEIKOS SCHEMA

 
 

  

1. Pagrindiniai veiklos procesai 

2. Valdymo procesai 

2.1. Strateginis ir metinis 
veiklos planavimas 

2.2. Finansų valdymas 2.3. Dokumentų valdymas 

3. Palaikymo procesai 

3.1. Infrastruktūros 
valdymas 

3.2. Personalo valdymas 
3.3. Materialinis 

aprūpinimas 

Su
in

te
re

su
o

tų
jų

 š
al

ių
 p

o
re

ik
ia

i i
r 

lū
ke

sč
ia

i 

Su
in

te
re

su
o

tų
jų

 š
al

ių
 p

as
it

en
ki

n
im

as
 1.1. Mokymo programų 

rengimas ir įteisinimas 

1.2. Besimokančiųjų 
pritraukimas 

1.3. Mokymo 
organizavimas ir vykdymas 

1.4. Mokymo proceso 
analizė ir gerinimas 

Vykdoma veikla 

1. Profesinės kvalifikacijos tobulinimas 

2. Tęstinis profesinis mokymas 

3. Privalomieji sveikatos mokymai 

4. Savišvieta 
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VYKDOMOS VEIKLOS PAGRINDINIŲ PROCESŲ VYKDYMO SEKA 

 

Paraiškų 
registravimas 

Etatiniai dėstytojai 

Samdomi lektoriai 

Mokymo bazės 
parinkimas 

SPĮ 

Viešinimas 

Šiems 
metams? 

Ne 
Iki rugsėjo 

15 d.? 
Taip 

Kompetencijų centras 

Mokymų 
planas 

Atlygintina mokymo 
paslaugų sutartis 

Vardinis 
pageidaujančių 
mokytis sąrašas Viešasis pirkimas 

Programos vadovo 
parinkimas 

Įrašymas į 
esamą grupę 

Ar yra vietų 
grupėje? 

Ne Taip 

Tinkama tikslinė 
grupė? 

Bendradarbiavimo 
sutartis 

Taip 

Ne 

Direktoriaus 
įsakymas 

Kvietimas 
į kursus 

Taip 

Mokymų vykdymo 
laiko parinkimas 

Mokymo grupės 
formavimas 

Paraiška 
mokytis 

Ne 

Tinkama tikslinė 
grupė? 

Ne 

Taip 

Korekciniai veiksmai 

Ar pakanka 
dalyvių? 

Ne 

Taip 

Kur vyks 
mokymas 

Paskaitas 
skaito 

Iki rugsėjo 
15 d.? 

Taip 

Ne 

Sudaromas vardinis 
sąrašas 

Korekciniai 
veiksmai 

Ar pakanka 
dalyvių? 

Taip 

Ne 

Sveikatos priežiūros 
specialistas 

Patvirtintas 
programų sąrašas 1.1. 

Siunčiamas SAM 
iki gruodžio 1 d. 

 

1.2. 

Mokymas 

1.4. 

1 2 

3 4 
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5 priedas 
 

MOKYMO PROCESO ANALIZĖ IR GERINIMAS 

 

 

M
o

ky
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 p
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ų
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M
o

ky
m

ų
 d
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ių
 a

p
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au
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D
ės

ty
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jų
 a

p
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Sv
ei

ka
to

s 
p
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ež

iū
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s 
įs

ta
ig

ų
 

ap
kl

au
sa

 

K
o

n
ku

re
n

tų
 v

e
ik

lo
s 

st
eb

ėj
im

as
 

ir
 p

al
yg

in
im

as
 

M
o

ky
m

o
 v

ei
kl

ą 

re
gl

am
en

tu
o

ja
n

či
ų

 T
A

 a
n

al
iz

ė
 

M
o

ky
m

o
 p

ro
ce

so
 ir

 r
e

zu
lt

at
ų

 

an
al

iz
ė

 Ar nustatyti 
mokymo proceso 

trūkumai? 

P
ri

ež
as

či
ų

 id
en

ti
fi

ka
vi

m
as

 ir
 

iš
o

ri
n

io
 v

er
ti

n
im

o
 iš

va
d

ų
  

an
al

iz
ė

 Ar yra poreikis 
keisti programą? 

M
o

ky
m

o
 p

ro
gr

am
o

s 
vy

kd
ym

o
 

ga
lim

yb
ių

 a
n

al
iz

ė
 

Ar yra galimybė 
vykdyti 

programą? 

Mokymo programų 
rengimo procesas 

Įskaitų 
protokolai 

Užpildyti 
klausimynai 

Užpildyti 
klausimynai 

Užpildyti 
klausimynai 

Teisės aktų  
sąvadas 

Susijusi 
informacija, 
dokumentas 

Apklausos, 
tyrimai 

Mokymo 
kokybės 

vertinimo 
išsiaiškinimas 

Ne 

Taip Taip 
Taip 

Ne Ne 

Atsakingas 

Kompetencijų 
ugdymo 

organizavimo 
skyrius 

Kompetencijų 
vertinimo ir 

kokybės 
užtikrinimo 

skyrius 

Kompetencijų 
ugdymo 

organizavimo 
skyrius 

Kompetencijų 
vertinimo ir 

kokybės 
užtikrinimo 

skyrius 

Kompetencijų 
vertinimo ir 

kokybės 
užtikrinimo 

skyrius 

Bendrųjų 
reikalų 
skyrius 

Vadovybė Vadovybė 

Posėdžių 
protokolai, 
ataskaitos 

Posėdžių 
protokolai, 
ataskaitos 

Vadovybė 

Posėdžių 
protokolai, 
ataskaitos 


