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Slaugos ir akušerijos praktiką 

reglamentuojantys teisės aktai

 Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas

 Slaugos praktikos licencijavimo taisyklės

 Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklės

 LR SAM 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1037 ,,Dėl specializuotos slaugos sričių
sąrašo patvirtinimo”

 LR SAM 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1038 ,,Dėl profesinių kvalifikacijų, įgytų
iki slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginimo bendrosios
praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai, patvirtinimo”

 LR SAM 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr.132 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos”

 LR SAM 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1520 ,,Dėl ligų, trukdančių verstis
bendrosios slaugos praktika, akušerijos praktika ar medicinos praktika, sąrašo patvirtinimo“

 Ir kt.



Teisinės informacijos paskelbimo 

šaltiniai

 http://www.vaspvt.gov.lt

 Teisinė informacija → Teisės aktai → Teisės

aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros

specialistų licencijavimu, sąrašas

http://www.vaspvt.gov.lt/


Slaugos praktikos ir akušerijos 

praktikos įstatyminiai pagrindai

 Šiuo metu galiojantis slaugos praktikos ir

akušerijos praktikos teisinis reglamentavimas

pagrįstas Lietuvos Respublikos slaugos

praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo

nuostatomis



Slaugos praktika ir akušerijos praktika

 Akušerijos praktika - šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos akušerio, 

turinčio galiojančią akušerijos praktikos licenciją, teikiamos asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos. 

 Slaugos praktika - bendroji, išplėstinė ir (ar) specialioji slaugos praktika.

 Bendroji slaugos praktika - šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos 

bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos 

licenciją, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 

 Išplėstinė slaugos praktika - šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos 

bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos 

licenciją, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka yra įrašas apie įgytą išplėstinės 

praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, teikiamos asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos. 

 Specialioji slaugos praktika - šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos 

bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos 

licenciją, arba akušerio, turinčio galiojančią akušerijos praktikos licenciją, ir 

turinčių įgytą atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą, teikiamos 

asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 



Slaugytojas ir akušeris

 Akušeris - asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs 

akušerio profesinę kvalifikaciją.

 Bendrosios praktikos slaugytojas - asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją. 

 Išplėstinės praktikos slaugytojas - bendrosios praktikos slaugytojas, šio 

įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs išplėstinės praktikos 

slaugytojo profesinę kvalifikaciją. 

 Slaugos specializacija - papildoma sveikatos apsaugos ministro nustatytos 

specializuotos slaugos srities bendrosios praktikos slaugytojo arba 

akušerio kompetencija. 



Praktikos licencijos

 Akušerijos praktikai išduodamos akušerijos 

praktikos licencijos

 Slaugos praktikai išduodamos bendrosios slaugos 

praktikos licencijos 



Priminimas dėl LR slaugos praktikos 

įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų

 1. Iki šio įstatymo įsigaliojimo asmenims išduotos bendrosios
praktikos slaugytojo licencijos atitinka bendrosios slaugos
praktikos licencijas.

 2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo asmenims išduotos
specialiosios praktikos slaugytojo licencijos, suteikiančios
teisę verstis akušerijos praktika, atitinka akušerijos praktikos
licencijas.



Priminimas dėl LR slaugos praktikos 

įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų
(tęsinys)

 3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo asmenims, turintiems
specialiosios praktikos slaugytojo licencijas
(išskyrus suteikiančias teisę verstis akušerijos
praktika), iki 2018 m. sausio 1 d. leidžiama verstis
specialiąja slaugos praktika be bendrosios slaugos
praktikos ar akušerijos praktikos licencijos.

 4. Nuo 2018 m. sausio 1 d. šie asmenys gali verstis
specialiąja slaugos praktika tik įgiję bendrosios
slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijas.



Priminimas dėl LR slaugos praktikos 

įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų
(tęsinys)

5. Iki šio įstatymo įsigaliojimo įgytų profesinių

kvalifikacijų prilyginimą bendrosios praktikos

slaugytojo profesinei kvalifikacijai nustato

sveikatos apsaugos ministras.



Ką turime suskubti šiemet padaryti?

 Visi slaugytojai ir akušeriai, kurie iki šiol specialiąja 

slaugos praktika verčiasi neturėdami galiojančios 

bendrosios slaugos praktikos licencijos, nesvarbu, 

kada sueina 5 metų atsiskaitomasis laikotarpis, 

skaičiuojant nuo specialiosios praktikos slaugytojo 

licencijos išdavimo datos, privalo  šiemet kreiptis į 

Akreditavimo tarnybą dėl bendrosios slaugos 

praktikos licencijos arba akušerijos praktikos 

licencijos išdavimo



Ką turime suskubti šiemet padaryti?

 Kadangi 2018 m. sausio 1 d. visos specialiosios praktikos 
slaugytojo licencijos (išskyrus suteikiančias teisę verstis 
akušerijos praktika, nes jos atitinka akušerijos praktikos 
licenciją), taps negaliojančiomis, tai asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų vadovai privalo užtikrinti, kad dar šiemet 
Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos 
,,SVEIDRA“ Medicinos elektroninėje tobulinimo 
administravimo posistemėje ,,METAS“ būtų tinkamai 
sutvarkyti įrašai apie įstaigoje įdarbintus slaugos specialistus: 
slaugos specialisto įdarbinimo įrašas turi būti susietas su 
bendrosios slaugos praktikos licencija, o ne su specialiosios 
praktikos slaugytojo licencija. 



Atitinkamos praktikos licencijos  

išdavimo sąlygos

 Įgyta profesinė kvalifikacija

 Darbas pagal profesinę kvalifikaciją

 Nuolatinis profesinės kvalifikacijos tobulinimas

 Teisė gyventi ir dirbti Lietuvoje

 Darbingumas (sveikatos pažyma - 046/A forma)

 Valstybinės kalbos mokėjimas



Bendrosios praktikos slaugytojo 

profesinės kvalifikacijos prilyginimas 

 Profesinės kvalifikacijos, įgytos iki Slaugos praktikos ir 
akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginamos 
bendrosios praktikos slaugytojo profesinei 
kvalifikacijai, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 
2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1038 ,,Dėl Profesinių 
kvalifikacijų, įgytų iki Slaugos praktikos ir akušerijos 
praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginimo bendrosios 
praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai, patvirtinimo”



Bendrosios praktikos slaugytojo 

profesinės kvalifikacijos prilyginimas 

 Bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija 
prilyginama:

 1. asmenims, kurie baigė Raudonojo Kryžiaus ir
Raudonojo Pusmėnulio draugijos medicinos seserų kursus,
įgijo medicinos sesers profesinę kvalifikaciją bei gavo tai
patvirtinančius pažymėjimus, taip pat asmenims, kurie
baigė medicinos seserų arba slaugos studijas, įgijo
medicinos sesers, medicinos sesers kosmetikės, medicinos
brolio arba slaugytojo profesinę kvalifikaciją bei gavo tai
patvirtinančius diplomus;



Bendrosios praktikos slaugytojo 

profesinės kvalifikacijos prilyginimas
(tęsinys)

 2. asmenims, kurie baigė vaikų įstaigų medicinos seserų,
vaikų medicinos seserų, medicinos felčerio,
felčerio, medicinos felčerių švietimo įstaigoms,
bendruomenės sveikatos priežiūros arba akušerio studijas,
įgijo vyriausiosios medicinos sesers vaikų įstaigoms,
vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers vaikų
įstaigoms, bendruomenės slaugytojo, medicinos felčerio,
felčerio, medicinos felčerio švietimo įstaigoms, medicinos
felčerio mokykloms, medicinos felčerio krašto apsaugai
arba akušerio profesinę kvalifikaciją buvusioje Sovietų
Sąjungoje, kai jų rengimas prasidėjo iki 1990 m. kovo 11
d., arba Lietuvos Respublikoje bei gavo tai patvirtinančius
diplomus ir iki 1999 m. gegužės 25 d. vertėsi slaugos
praktika Lietuvos Respublikoje;



Bendrosios praktikos slaugytojo 

profesinės kvalifikacijos prilyginimas
(tęsinys)

 3. asmenims, kurie baigė vaikų įstaigų medicinos seserų, vaikų
medicinos seserų, medicinos felčerio, felčerio, medicinos felčerių
švietimo įstaigoms, bendruomenės sveikatos priežiūros arba akušerio
studijas, įgijo vyriausiosios medicinos sesers vaikų įstaigoms, vaikų
įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers vaikų įstaigoms,
bendruomenės slaugytojo, medicinos felčerio, felčerio, medicinos
felčerio švietimo įstaigoms, medicinos felčerio mokykloms, medicinos
felčerio krašto apsaugai arba akušerio profesinę kvalifikaciją
buvusioje Sovietų Sąjungoje, kai jų rengimas prasidėjo iki 1990 m.
kovo 11 d., arba Lietuvos Respublikoje bei gavo tai patvirtinančius
diplomus, tačiau iki 1999 m. gegužės 25 d. nesivertė slaugos
praktika Lietuvos Respublikoje, bet yra baigę Kauno medicinos
universiteto 120 val. LEMON „Slauga“ arba Slaugos darbuotojų
tobulinimosi ir specializacijos centro 144 val. „Slaugos teorija ir
praktika“ tobulinimo programą ir nuo 1999 m. gegužės 25 d. vertėsi
slaugos praktika ne mažiau kaip 3 metus Lietuvos Respublikoje;



Bendrosios praktikos slaugytojo 

profesinės kvalifikacijos prilyginimas
(tęsinys)

 4. asmenims, kurie baigė sanitarijos felčerio arba felčerio laboranto 

studijas ir įgijo diplomus bei sanitarijos felčerio ar felčerio laboranto 

profesinę kvalifikaciją buvusioje Sovietų Sąjungoje, kai jų rengimas 

prasidėjo iki 1990 m. kovo 11 d., arba Lietuvos Respublikoje, bet yra 

baigę Kauno medicinos universiteto 120 val. LEMON „Slauga“ arba 

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro 144 val. 

„Slaugos teorija ir praktika“ tobulinimo programą ir 

nepertraukiamai vertėsi slaugos praktika ne mažiau kaip 3 metus 

per paskutinių 5 metų laikotarpį Lietuvos Respublikoje.



Slaugytojų ir akušerių praktikos 

teisėtumas

 Teisė verstis slaugos ar akušerijos praktika pripažįstama
fiziniams asmenims, įstatymo nustatyta tvarka gavusiems
atitinkamai bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos
licenciją

 Verstis bendrąja slaugos praktika ar akušerijos praktika
galima tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją
teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.



Profesinės kvalifikacijos tobulinimas

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m.

kovo 18 d. įsakymas Nr.132 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir

farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir

jo finansavimo tvarkos”



Tobulinimosi formos

 Kursai, stažuotės, paskaitos, pranešimai, publikacijos mokslo

žurnaluose ir leidiniuose, mokslo leidinio, kuris

indeksuojamas prestižinėse duomenų bazėse (ISI, Index

Medicus/MEDLINE), ar mokslo leidinio, kuris įtrauktas į

Lietuvos mokslo ir studijų departamento patvirtintą leidinių

sąrašą, metinė prenumerata, mokslinės praktinės

konferencijos, seminarai, tarptautiniai suvažiavimai, studijų

dalykai, kuriuos studijuoja ar baigė specialistai, turintys tos

pačios studijų krypties anksčiau įgytą profesinę kvalifikaciją.



Tobulinimosi vertinimas valandomis

 Tobulinimosi formos ir jų trukmės pagal įgytą kvalifikaciją

užskaitomos ir vertinamos, kaip nurodyta šios tvarkos 3 ir 4

punktuose.

 Tobulinimosi formos ir jų trukmės kitose, su profesine

kvalifikacija susijusiose, srityse (pvz., ne farmacijos

specialistams – farmacijos, ekonomikos, informacinių

technologijų, finansų, vadybos, socialinio darbo, sociologijos,

statistikos, teisės ir kt.) užskaitomos, kaip nurodyta šios

tvarkos 3 punkte, ir vertinamos kaip 1/3 valandų, nurodytų

šios tvarkos 4 punkte.



Tobulinimasis ES šalyse

 Lietuvos Respublikoje užskaitomas sveikatos priežiūros

specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas

Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės,

pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą,

universitete ar universiteto klinikoje, ligoninėje arba jei

atliktas tobulinimas tos šalies kompetentingos institucijos yra

užskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis

mokymas.



Tobulinimasis trečiosiose šalyse

 Lietuvos Respublikoje užskaitomas sveikatos priežiūros ir

farmacijos specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas,

atliktas ne Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar

valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės

susitarimą, formaliojo švietimo institucijose, rengiančiose

atitinkamus specialistus, arba švietimo institucijose,

atliekančiose šių specialistų profesinės kvalifikacijos

tobulinimą.



Tobulinimo renginių programos

 Užskaitomos tik su Sveikatos apsaugos ministerija suderintos 

tobulinimo programos. 



Suderintų programų skelbimas

 Su Ministerija suderintų privalomo kvalifikacijos tobulinimo

reikalavimus atitinkančių tobulinimo programų sąrašas

skelbiamas:
 Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos

,,Sveidra” posistemėje METAS (http://kvp.vlk.lt/METAS/)

ir arba
 SAM tinklapyje

http://www.sam.lt/go.php/Sveikatos_sistemos_specialistai

(Sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos

tobulinimo programų, suderintų su Sveikatos apsaugos ministerija,

sąrašas)

http://kvp.vlk.lt/METAS/
http://www.sam.lt/go.php/Sveikatos_sistemos_specialistai


Licencijos turėtojo sveikatos būklė

 Licencijos turėtojo sveikatos būklė turi būti 

tinkama darbui pagal profesinę kvalifikaciją, 

įrašytą licencijoje

 Tai  patvirtina sveikatos pažyma (F-046/a)



Medicininis pažymėjimas  F-046/a

 Šis medicininis pažymėjimas turi būti išduodamas 
atsižvelgiant į Ligų, trukdančių verstis bendrosios slaugos 
praktika, akušerijos praktika ar medicinos praktika, sąrašą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-720 „Dėl ligų, 
trukdančių verstis bendrosios slaugos praktika, akušerijos 
praktika ar medicinos praktika, sąrašo patvirtinimo“.

Medicininiame pažymėjime neturi būti jokių diagnozių –
tik gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos išvada, ar 
esama sveikatos būklė tinkama dirbti darbą pagal 
profesinę kvalifikaciją. 



Medicininis pažymėjimas  F-046/a

(tęsinys)

 Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokie gydytojo ar 

gydytojo komisijos įrašai kaip „Sveikas“, „Z00“ ir 

pan. negali būti ir nebus prilyginami įrašui „Dėl 

sveikatos būklės gali verstis atitinkama (medicinos, 

slaugos, akušerijos) praktika“. 

 Nurodytų reikalavimų nesilaikant išduoti 

medicininiai pažymėjimai bus vertinami kaip 

neatitinkantys teisės aktų nustatytų reikalavimų. 



Licencijuojamos veiklos sąlygų 

laikymasis

 Slaugytojų ir akušerių prievolė:

 tobulinti savo profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos

ministro nustatyta tvarka;

 licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5

metus pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie

profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir atitinkamą praktiką.



Ką dar turime suskubti šiemet padaryti?

 Atkreiptinas dėmesys tų slaugytojų ir akušerių, kurie 
bendrosios slaugos praktikos licencijas yra gavę 2002 m., 
2007 m. ir 2012 m. Šiais metais baigiasi šių licencijų turėtojų 
atsiskaitomasis laikotarpis. Visi jie turi laiku (t. y. per mėnesį 
pasibaigus atsiskaitomajam 5 metų laikotarpiui, kuris 
skaičiuojamas kas 5 metai po licencijos išdavimo) pateikti 
pranešimus apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir 
atitinkamą praktiką kartu su patvirtinamaisiais dokumentais, 
antraip jų licencijų galiojimas bus stabdomas.

 Šiais metais numatomi dideli pareiškėjų, kurie privalo pateikti 
licencijavimo dokumentus, srautai. Licencijų turėtojų, 
kuriems 2017 m. turi būti atlikta licencijuojamos veiklos 
sąlygų laikymosi priežiūra, yra apie 19 tūkstančių.



Informacija apie paraiškų formas

 Reikiamas paraiškas galima atsisiųsti internetu 

www.vaspvt.gov.lt

 Meniu lauke pasirinkite: 

Paslaugos→Prašymai/paraiškos 

http://www.vaspvt.gov.lt/


Paraiškų ir patvirtinamųjų 

dokumentų teikimas

 Paraiškas ir patvirtinamuosius dokumentus 
Akreditavimo tarnybai galima, kaip ir anksčiau, 
teikti tiesiogiai, paprastu paštu ar per kurjerį. 
Įsidėmėtina, kad šiais būdais teikiamų licencijavimo 
dokumentų kopijos turi būti teisės aktų nustatyta 
tvarka patvirtintos, kad atitinka originalus 

 Šiuo metu, naudojantis sukurtomis elektroninėmis 
paslaugomis, paraiškos ir patvirtinamieji dokumentai 
gali būti  pateikiami per elektroninių paslaugų 
portalą



Naudojimosi elektroninėmis 

paslaugomis privalumai

 Išduodamos tik elektroninės licencijos, todėl pareiškėjui 
nebereikia vykti į Akreditavimo tarnybą atsiimti 
licencijos.

 Paraiškas/pranešimus kartu su patvirtinamaisiais dokumentais 
galima pateikti bet kuriuo paros metu, nepriklausomai nuo 
Akreditavimo tarnybos darbo laiko.

 Pareiškėjai /licencijos turėtojai, teikdami 
paraiškas/pranešimus per elektroninių paslaugų portalą, 
pateikia dokumentų originalų skaitmeninius atvaizdus 
(skenuotus ar kitaip skaitmenizuotus), kurių tikrumo 
nereikia tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, t.y. kitaip 
negu siunčiant paraiškas paštu, per kurjerį ar atvykus į 
Akreditavimo tarnybą.



Naudojimosi elektroninėmis 

paslaugomis privalumai (tęsinys)

 Kadangi LICREG per automatinę duomenų mainų sąsają gauna 

duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinės sistemos 

apie sumokėtas valstybės rinkliavas, tai nereikia Akreditavimo 

tarnybai pateikti dokumentų, įrodančių, kad valstybės rinkliava 

(pavyzdžiui, už licencijos išdavimą), yra sumokėta.

 Paraiškas/pranešimus ir patvirtinamuosius dokumentus per 

elektroninių paslaugų portalą pateikęs pareiškėjas savo vartotojo 

paskyroje ir el. paštu gali gauti pranešimus apie paraiškų/pranešimų
nagrinėjimo eigą ir rezultatus, matyti suteiktus spaudo numerius, 

išduotas licencijas bei jų duomenis, gauti priminimus apie 

artėjančią licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros datą.



Kviečiame naudotis elektroninėmis 

paslaugomis

 Akreditavimo tarnyba kviečia aktyviai naudotis sukurtomis 

elektroninėmis paslaugomis ir paraiškas bei licencijavimo 

dokumentus teikti elektroniniu būdu.

 Prie elektroninių paslaugų portalo prisijungti galima adresu 

https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/

Daugiau informacijos Akreditavimo tarnybos interneto 

svetainės skyrelyje ELEKTRONINĖS PASLAUGOS 

(http://www.vaspvt.gov.lt/node/899)

https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/
http://www.vaspvt.gov.lt/node/899


Valstybės rinkliava

 Valstybės rinkliava mokama už licencijos, jos dublikato 
išdavimą, tikslinimą

 Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros paslauga 
yra nemokama, t.y. nereikia mokėti valstybės rinkliavos 
mokesčio.

 Informacija apie tai, ar už paslaugą mokėtina valstybės 
rinkliava ar nemokėtina, jei mokėtina, tai kokio dydžio ir kur, 
nurodyta paslaugų teikimo aprašymuose.

 Paslaugų teikimo aprašymai paskelbti Akreditavimo tarnybos 
interneto svetainės skyrelyje Paslaugos-Administracinės 
paslaugos- Fizinių asmenų licencijavimas asmens sveikatos 
priežiūros veiklai (http://www.vaspvt.gov.lt/node/83)

http://www.vaspvt.gov.lt/node/83


Ką daryti, jei sumokėta valstybės 

rinkliava, kai ji nemokėtina?

 Valstybės rinkliavos įmoka, kuri sumokėta, nors jos mokėti 
nereikėjo, yra nepanaudota ir grąžintina.

 Dėl įmokos grąžinimo turite kreiptis į Valstybinę mokesčių 
inspekciją, į kurios sąskaitą ji sumokėta.

 Akreditavimo tarnyba, Jūsų prašymu, išduos pažymą apie tai, 
ar įmoka panaudota ar nepanaudota, grąžintina ar 
negrąžintina.



Priimtų sprendimų skelbimas

 Apie priimtus sprendimus skelbiama VASPVT 
interneto svetainėje www.vaspvt.gov.lt. 

 VASPVT interneto svetainėje www.vaspvt.gov.lt skelbiami aktualūs
išduotų licencijų sąrašai, nurodomas licencijų galiojimo statusas.

 Jei slaugytojas neturi galiojančios bendrosios slaugos praktikos
licencijos, bet turi galiojančią (-ias) ir prižiūrimą (-as) specialiosios
praktikos slaugytojo licenciją (-as), informacija skelbiama apie
specialiosios (-iąsias) praktikos slaugytojo licenciją (-as).

 Jei slaugytojas turi galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, 
skelbiama informacija tik apie bendrosios slaugos praktikos licenciją.

 Informacija atnaujinama kiekvieną penktadienį 

http://www.vaspvt.gov.lt/
http://www.vaspvt.gov.lt/


AČIŪ UŽ DĖMESĮ


