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Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 31-1180, i. k. 1022250ISAK00000132 

 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

 

Į S A K Y M A S 

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKOS 

 

2002 m. kovo 18 d. Nr. 132 

Vilnius 

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, 

Nr. 112-3099), Sveikatos priežiūros įstaigų (Žin., 1996, Nr. 66-1572), Farmacinės veiklos (Žin., 

1991, Nr. 6-161), Odontologijos praktikos (Žin.,1996, Nr. 35-855; 2004, Nr. 4-36), Medicinos 

praktikos (Žin., 1996, Nr. 102-2313; 2004, Nr. 68-2365), Slaugos praktikos (Žin., 2001, Nr. 62-

2224), Visuomenės sveikatos priežiūros (Žin., 2002, Nr. 56-2225) įstatymus,  
Preambulės pakeitimai: 

Nr. V-345, 2004-05-10, Žin., 2004, Nr. 82-2959 (2004-05-20), i. k. 1042250ISAK000V-345 

 

1. T v i r t i n u  Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo ir jo finansavimo tvarką (pridedama). 

2. N u s t a t a u:  
2.1. Neteko galios nuo 2009-01-09 

Punkto naikinimas: 

Nr. V-1243, 2008-12-09, Žin. 2009, Nr. 2-34 (2009-01-08), i. k. 1082250ISAK00V-1243 

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648 

 

2.2. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mastą pakartotinai išduodant (atnaujinant) leidimą 

farmacinei veiklai (pridedama). 

2. L a i k a u  netekusiais galios sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 28 d. įsakymo 

Nr. 204 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo 

tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 29-95) 1 ir 3 punktus. 

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą 

sritį.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  

ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo 

finansavimo tvarka parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Sveikatos 

priežiūros įstaigų, Medicinos praktikos, Odontologijos praktikos, Farmacinės veiklos, Slaugos 

praktikos, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymus, kitus teisės aktus bei vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, Aukštojo mokslo, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymais ir 

reglamentuoja specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo (toliau – tobulinimas, tobulinimasis) 

organizavimą, apmokėjimą, vertinimą. Ši tvarka taikoma medicinos, odontologijos, slaugos, 

visuomenės sveikatos, kitą aukštąjį išsilavinimą turintiems ir įrašytiems į sveikatos priežiūros 

specialybių/subspecialybių (profesinių kvalifikacijų rūšių) sąrašą bei farmacijos specialistams 

(toliau – specialistams). 

Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos: 

2.1. formalusis švietimas – valstybės reglamentuojamas ir kontroliuojamas lavinimasis, 

mokymasis ir studijos, kurias sėkmingai baigus išduodamas valstybės pripažįstamas diplomas arba 

pažymėjimas; 

2.2. neformalusis švietimas – asmens ir visuomenės interesus atitinkantis mokymasis, 

lavinimasis ar studijos, kurias baigus neįgyjama aukštesnio lygio profesinė kvalifikacija pagal 

nacionalinę išsilavinimo lygių, kvalifikacinių laipsnių ir profesinių kvalifikacijų sistemą bei 

neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo arba kvalifikacijos 

įgijimą; 

2.3. profesinės kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas, kuriuo siekiama 

pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius; 

2.4. privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmė – privalomo tobulinimosi 

valandų skaičius specialisto praktikos licencijai, leidimui ar kitam specialisto veiklos dokumentui 

gauti/perregistruoti ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648 

 

2.5. profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursas – profesinės kvalifikacijos teorinis ir 

praktinis tobulinimas, kuriuo siekiama pagilinti įgytos kvalifikacijos (specialybės) (toliau – 

kvalifikacijos) žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

2.6. stažuotė – nustatytas individualus profesinės kvalifikacijos tobulinimas, kuriuo 

siekiama atnaujinti ir pagilinti įgytos kvalifikacijos praktinius įgūdžius ir žinias, vykdomas švietimo 

institucijoje, sveikatos priežiūros įstaigoje ar farmacijos įmonėje;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 
2.7. Neteko galios nuo 2008-12-21 

Punkto naikinimas: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin. 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

2.8. mokslinė praktinė konferencija – švietimo institucijos, Lietuvos sveikatos priežiūros 

ar farmacijos specialybės draugijų, registruotų Teisingumo ministerijoje (toliau – specialybės 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F4C5F86830AA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
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draugija), pacientų organizacijų ir kitų asociacijų, viešojo administravimo institucijų organizuotas 

profesinės kvalifikacijos tobulinimas;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

2.9. švietimo institucija – bet kuri valstybinė ar nevalstybinė, pelno siekianti ar nesiekianti 

Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įregistruota įstaiga, organizacija ar 

įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka įgijusi teisę vykdyti bei aprobavusi Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriuje nustatytą veiklą „80.42.30. Kvalifikacijos tobulinimas“. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648 

 

2.10. formaliojo švietimo institucija – bet kuri valstybinė ar nevalstybinė, pelno siekianti 

ar nesiekianti Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įregistruota įstaiga, 

organizacija ar įmonė, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė išduoti valstybės 

pripažįstamus diplomus ar pažymėjimus. 
Skyriaus pakeitimai: 

Nr. V-345, 2004-05-10, Žin., 2004, Nr. 82-2959 (2004-05-20), i. k. 1042250ISAK000V-345 

 

II. PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FORMOS IR VERTINIMAS 

 

3. Tobulinimosi formos yra šie tobulinimo renginiai: 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.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-221, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 57-2011 (2004-04-20), i. k. 1042250ISAK000V-221 

Nr. V-495, 2004-07-02, Žin., 2004, Nr. 106-3949 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-495 

Nr. V-570, 2007-07-10, Žin., 2007, Nr. 78-3166 (2007-07-14), i. k. 1072250ISAK000V-570 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

4. Tobulinimasis Lietuvoje ar užsienyje vertinamas valandomis: 

4.1. dalyvavimas vienos akademinės valandos trukmės kursuose ar seminare – 1 valanda;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

4.2. kursuose ar seminaruose skaitomos vienos akademinės valandos trukmės paskaitos 

parengimas – 10 valandų;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

4.3. vienos akademinės valandos trukmės praktinių užsiėmimų ta pačia tema stažuotėse 

vedimas – 1 valanda;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

4.4. dalyvavimas vienos akademinės valandos stažuotėje – 1 valanda;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

4.5. dalyvavimas vienos dienos stažuotėje (jei trukmė valandomis nenurodyta) – 6 valandos;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 
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4.6. dalyvavimas mokslinėje praktinėje konferencijoje, suvažiavime, išskyrus nurodytą šios 

tvarkos 4.7 punkte:  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

4.6.1. 1 akademinė valanda – 1 valanda; 

4.6.2. 1 diena (jei trukmė valandomis nenurodyta) – 6 valandos; 

4.6.3. skaitytas mokslinis pranešimas – 20 valandų; 

4.6.4. paskelbtos tezės be pranešimo – 4 valandos; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648 

 

4.7. dalyvavimas tarptautiniame suvažiavime, mokslinėje praktinėje konferencijoje (tiek 

Lietuvos Respublikoje, tiek kitoje valstybėje):  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

4.7.1. 1 akademinė valanda – 1,5 valandos; 

4.7.2. 1 diena (jei trukmė valandomis nenurodyta) – 9 valandos; 

4.7.3. skaitytas mokslinis pranešimas – 30 valandų; 

4.7.4. paskelbtos tezės be pranešimo – 6 valandos; 
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-495, 2004-07-02, Žin., 2004, Nr. 106-3949 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-495 

 

4.8. paskelbtas mokslinis straipsnis: 

4.8.1. užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose su 

citavimo indeksu – 90 valandų; 

4.8.2. užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose – 75 

valandos; 

4.8.3. pripažintuose Lietuvos mokslo žurnaluose – 30 valandų; 

4.8.4. Lietuvoje organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos, kitame medicinos, 

odontologijos, slaugos, visuomenės sveikatos ar farmacijos mokslo leidinyje – 10 valandų;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648 

 

4.8.5. užsienyje organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos, kitame medicinos, 

odontologijos, slaugos, visuomenės sveikatos ar farmacijos mokslo leidinyje – 15 valandų;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648 

 

4.9. mokslo leidinio, kuris indeksuojamas duomenų bazėse (ISI, Index Medicus/MEDLINE) 

ar įtrauktas į Lietuvos mokslo ir studijų departamento patvirtintą leidinių sąrašą, metinė 

prenumerata: 

4.9.1. išleidžiamo kartą per mėnesį – 8 valandos; 

4.9.2. išleidžiamo kartą per ketvirtį – 4 valandos  
Papildyta punktu: 

Nr. V-221, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 57-2011 (2004-04-20), i. k. 1042250ISAK000V-221 

 

4.10. studijos per paskutinius penkerius metus specialistams, turintiems tos pačios studijų 

krypties anksčiau įgytą profesinę kvalifikaciją: 

studijuoto dalyko 1 akademinė valanda – 1 valanda.  
Papildyta punktu: 

Nr. V-570, 2007-07-10, Žin., 2007, Nr. 78-3166 (2007-07-14), i. k. 1072250ISAK000V-570 

 

5. Tobulinimosi formos ir jų trukmės pagal įgytą kvalifikaciją užskaitomos ir vertinamos, 

kaip nurodyta šios tvarkos 3 ir 4 punktuose. 

5
1
. Lietuvos Respublikoje užskaitomas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialisto 
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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.  
Papildyta punktu: 

Nr. V-981, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4628 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-981 

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-82, 2010-02-01, Žin., 2010, Nr. 17-818 (2010-02-09), i. k. 1102250ISAK0000V-82 

 

5
2
. Lietuvos Respublikoje įskaitomas 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.  
Papildyta punktu: 

Nr. V-636, 2013-06-19, Žin., 2013, Nr. 67-3385 (2013-06-26), i. k. 1132250ISAK000V-636 

 

6. Jei mokslinio pranešimo, straipsnio, tezių autoriai yra keli, valandų skaičius nustatomas 

bendrą valandų skaičių padalijus iš autorių skaičiaus. Užskaitomi moksliniai pranešimai, straipsniai, 

tezės parengti per paskutinius penkerius metus. 

7. Dalyvavimo tobulinimosi renginiuose su profesine veikla susijusiose srityse (pvz., 

ekonomikos, informacinių technologijų, finansų, vadybos, socialinio darbo, sociologijos, statistikos, 

teisės ir kt. arba farmacijos specialistams – medicinos, odontologijos, slaugos ir pan., arba 

gydytojams – farmacijos, odontologijos) trukmė užskaitoma, kaip nurodyta šios tvarkos 3 punkte, 

skaičiuojant 1/3 valandų, nurodytų šios tvarkos 4 punkte.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

8. Švietimo institucijos išduoda pažymėjimus (toliau – pažymėjimas, pažyma), 

patvirtinančius asmens dalyvavimą neformaliojo švietimo programoje ir jos baigimą, išskyrus 

išsilavinimo, tam tikros pakopos ar reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. 

Tokie pažymėjimai gali būti pripažįstami juridinių ir fizinių asmenų, tačiau jais remiantis 

formaliojo švietimo institucijos negali išduoti valstybės pripažįstamų diplomų ar pažymėjimų.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

9. Pažymėjime turi būti nurodyta: pažymėjimą išdavusi institucija, pažymėjimo registracijos 

numeris (esant keliems renginio organizatoriams, pažymėjimo registracijos numerį įrašo kiekviena 

institucija), pažymėjimą gavusio asmens vardas, pavardė, renginio (kursų, stažuotės, konferencijos 

ir kt.) data, tema, valandų skaičius, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims renginys skirtas. 

Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusios (-ių) institucijos (-ų) vadovo (-ų) bei patvirtintas 

institucijos (-ų) spaudu (-ais). 

10. Pažymoje, patvirtinančioje, kad asmuo skaitė paskaitas, vedė seminarus ar praktinius 

užsiėmimus, turi būti nurodyta ją išdavusi institucija, pažymos registracijos numeris ir išdavimo 

data, temų pavadinimai, kokias kvalifikacijas turintiems asmenims buvo skaitytos paskaitos, vesti 

seminarai ar praktiniai užsiėmimai, valandų skaičius ir laikotarpis. Pažyma turi būti pasirašyta ją 

išdavusios institucijos vadovo bei patvirtinta pažymą išdavusios institucijos spaudu. 

Formaliojo švietimo institucijos išduotoje pažymoje apie studijuotus dalykus turi būti 

nurodyta ją išdavusi institucija, pažymos registracijos numeris ir išdavimo data, pažymą gavusio 

asmens vardas, pavardė, studijuojamo arba ne anksčiau kaip prieš 5 metus baigto studijų dalyko 

pavadinimas, valandų skaičius ir laikotarpis. Pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusios institucijos 

vadovo ar įgalioto asmens bei patvirtinta pažymą išdavusios institucijos spaudu 
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-570, 2007-07-10, Žin., 2007, Nr. 78-3166 (2007-07-14), i. k. 1072250ISAK000V-570 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.62A7ED0627BF
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.5590C3A0C637
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.5A9CE978B45B
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.CC6BAA7E9FAD
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11. Privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo specialisto praktikos licencijai ar kitam 

profesinei veiklai būtinam dokumentui gauti/perregistruoti ar licencijuojamos veiklos sąlygų 

laikymuisi patvirtinti mastas nustatomas šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648 

 

12. Profesinės kvalifikacijos tobulinimas gydytojams specialistams, šeimos gydytojams, 

gydytojams odontologams specialistams turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo trukmės (pvz., gydytojui kardiologui – tobulinimas kardiologijos 

klausimais). Tai netaikoma 4.10 punkte nurodytiems specialistams ir specialistams, mokslinius 

straipsnius publikavusiems pripažintuose Lietuvos bei užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose 

mokslo žurnaluose, leidiniuose ir leidiniuose su citavimo indeksu. Valandų skaičius, įvertinus šiuos 

mokslinius straipsnius, kaip nurodyta 4.8 punkte, neturi viršyti 60 proc. privalomojo profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo trukmės.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-570, 2007-07-10, Žin., 2007, Nr. 78-3166 (2007-07-14), i. k. 1072250ISAK000V-570 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

13. Šios tvarkos 4.9 ir 7 punktuose nurodytas tobulinamasis gali sudaryti ne daugiau kaip po 

20 procentų privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmės  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-221, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 57-2011 (2004-04-20), i. k. 1042250ISAK000V-221 

 

III. PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ ORGANIZAVIMO 

TVARKA 

 

14. Profesinės kvalifikacijos tobulinimu rūpinasi patys specialistai, sveikatos priežiūros ar 

farmacijos įstaigos, įmonės (toliau – sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos), jų steigėjai, 

specialybės draugijos bei specialistų profesinės organizacijos. Specialistų rengimo ir tobulinimo 

užsakovai yra Sveikatos apsaugos ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija. 

15. Specialistų tobulinimas – sudėtinė sveikatos priežiūros, farmacijos personalo valdymo 

dalis – planuojamas, organizuojamas ir vykdomas pagal kompetenciją atitinkamu lygiu: ministerija 

ir formaliojo švietimo institucijos šią veiklą planuoja ir koordinuoja valstybės lygiu, apskritys ir 

savivaldybės – teritorijose, sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos – įstaigose, patys specialistai 

– asmenine iniciatyva. 

16. Sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos administracija privalo planuoti įstaigoje 

dirbančio personalo tobulinimą, numatyti šiam tikslui reikalingas lėšas bei sudaryti sąlygas 

privalomam specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimuisi. 

17. Švietimo institucijos, vykdančios švietimą, atsižvelgdamos į ministerijos, specialistų 

profesinių sąjungų bei specialybės draugijų siūlymus, organizuoja specialistų tobulinimosi kursus, 

nustato kursų trukmę ir kainą.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

18. Švietimo institucijos turi užtikrinti tobulinimo programų kokybę ir jų vykdytojų 

profesionalumą, atitinkantį tobulinamų specialistų profesinei kvalifikacijai keliamus reikalavimus. 

Tobulinimosi programos turi būti suderintos su ministerija.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

19. Apie kitais metais organizuojamus tobulinimosi kursus švietimo institucijos viešai 

skelbia iki kiekvienų metų birželio 1 d. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F4C5F86830AA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.CC6BAA7E9FAD
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.63181ECD77C8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
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20. Informaciją apie kitais metais organizuojamas mokslines-praktines konferencijas 

švietimo institucijos, specialybės draugijos pagal patvirtintą formą pateikia Sveikatos apsaugos 

ministerijai iki kiekvienų metų gruodžio 1 dienos. Organizuojant neeilinę mokslinę-praktinę 

konferenciją, ministeriją būtina informuoti ne vėliau kaip prieš mėnesį. 

21. Sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigų administracijos iki kiekvienų metų rugsėjo 15 

d. pateikia švietimo institucijoms specialistų, pateikusių prašymus tobulintis, paraiškas ir sąrašus. 

22. Švietimo institucijos iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. sudaro vardinius kasmetiniuose 

tobulinimosi kursuose dalyvausiančių specialistų sąrašus kitiems metams ir nustato kursų laiką.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

23. Švietimo institucijos iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. pateikia ministerijai specialistų, 

pageidaujančių gauti valstybės kompensaciją tobulinimuisi, sąrašus, nurodydamos vardą, pavardę, 

profesinę kvalifikaciją, spaudo numerį, kurso programos temą, trukmę valandomis, kursų 

organizavimo datą arba metų ketvirtį, kainą ir jos skaičiuotę.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-299, 2006-04-20, Žin., 2006, Nr. 48-1718 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-299 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

24. Specialistams profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidos iš dalies kompensuojamos 

valstybės biudžeto lėšomis pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą bazinę tobulinimo kainą 

(toliau – bazinė kaina). Vienam sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistui iš valstybės biudžeto 

apmokama vienoda procentinė lėšų dalis nepriklausomai nuo turimų tos profesinės praktikos 

veiklos licencijų ar kitų specialisto praktikai būtinų dokumentų skaičiaus.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-495, 2004-07-02, Žin., 2004, Nr. 106-3949 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-495 

Nr. V-299, 2006-04-20, Žin., 2006, Nr. 48-1718 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-299 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

25. Švietimo institucijos pateikia informaciją apie sudarytas tobulinimosi kursų grupes 

sveikatos priežiūros įstaigoms: 

I ketvirčio – iki gruodžio 1 d., 

II ketvirčio – iki sausio 1 d., 

III ketvirčio – iki birželio 1 d., 

IV ketvirčio – iki birželio 30 d. 

 

IV. TOBULINIMOSI KURSŲ APMOKĖJIMO TVARKA 

 

26. Ministerija, numatydama sveikatos sektoriaus žmogiškųjų išteklių poreikį, derindama 

specialistų rengimą su Lietuvos sveikatos reformos strateginių nuostatų įgyvendinimu, įvertindama 

sveikatos sektoriaus pasikeitimus, atsižvelgdama į motyvuotus specialistų profesinių sąjungų ir 

specialybės draugijų siūlymus, vykdydama tarptautinius projektus ir siekdama paspartinti sveikatos 

apsaugos reformą bei gerinti sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugų kokybę, dalį valstybės 

biudžeto lėšų gali skirti tiksliniam specialistų tobulinimui.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-495, 2004-07-02, Žin., 2004, Nr. 106-3949 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-495 

Nr. V-506, 2005-06-20, Žin., 2005, Nr. 80-2923 (2005-06-30), i. k. 1052250ISAK000V-506 

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

27. Ministerija, siekdama patenkinti specialistų tobulinimosi poreikius ir atsižvelgdama į 

skiriamas valstybės biudžeto lėšas, specialistui kas penkerius metus (licencijos ar kito specialisto 

profesinei veiklai būtino dokumento išdavimo bei privalomo pranešimo apie tobulinimąsi 

laikotarpiu) pagal bazinę kainą apmoka iki 60 proc. specialisto profesinės kvalifikacijos 

privalomojo tobulinimosi valandų. Likusią išlaidų dalį padengia kitas juridinis ar fizinis asmuo arba 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A032C84A144B
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F7EBE88A6670
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A032C84A144B
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F7EBE88A6670
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9FF94B56DF8F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F4C5F86830AA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
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pats specialistas. 

Sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos, įmonės, planuodamos kitų metų biudžetą, 

atsižvelgdamos į specialistų tobulinimosi poreikį, numato lėšas specialistų tobulinimuisi 

(rekomenduojama ne mažiau kaip vieną procentą įstaigos darbo užmokesčio fondo). 

Vidutinį darbo užmokestį moka ir komandiruotės išlaidas padengia įstaiga, siunčianti 

specialistą tobulintis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-495, 2004-07-02, Žin., 2004, Nr. 106-3949 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-495 

Nr. V-506, 2005-06-20, Žin., 2005, Nr. 80-2923 (2005-06-30), i. k. 1052250ISAK000V-506 

Nr. V-299, 2006-04-20, Žin., 2006, Nr. 48-1718 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-299 

Nr. V-129, 2007-02-28, Žin., 2007, Nr. 29-1070 (2007-03-08), i. k. 1072250ISAK000V-129 

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 

 

28. Gali būti organizuojami mokami tobulinimosi kursai ar kiti renginiai, už kuriuos moka 

patys specialistai, sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos arba kitos organizacijos. 

29. Kitų sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigų specialistų tobulinimosi išlaidos 

padengiamos iš šių įstaigų ar pačių specialistų lėšų. 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79 

 
Patvirtinta. Neteko galios nuo 2009-01-09 

Priedo naikinimas: 

Nr. V-1243, 2008-12-09, Žin. 2009, Nr. 2-34 (2009-01-08), i. k. 1082250ISAK00V-1243 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F7EBE88A6670
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9FF94B56DF8F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A032C84A144B
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.1280F74337FF
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C566D1672C1E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9E4955D5C12C
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.658B2793EEA8


 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  

ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 

 

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MASTAS IŠDUODANT 

(PERREGISTRUOJANT) FARMACIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAS 
 

Farmacijos praktikos licencija išduodama (perregistruojama) pateikus dokumentus, patvirtinančius, 

kad farmacijos specialistas per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip 120 valandų tobulino 

profesinę kvalifikaciją 

______________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. V-557, 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 85-3178 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-557 

Nr. V-930, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4761 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-930 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-221, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 57-2011 (2004-04-20), i. k. 1042250ISAK000V-221 
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-345, 2004-05-10, Žin., 2004, Nr. 82-2959 (2004-05-20), i. k. 1042250ISAK000V-345 
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

4. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-495, 2004-07-02, Žin., 2004, Nr. 106-3949 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-495 
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

5. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-506, 2005-06-20, Žin., 2005, Nr. 80-2923 (2005-06-30), i. k. 1052250ISAK000V-506 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

6. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-557, 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 85-3178 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-557 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

7. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-299, 2006-04-20, Žin., 2006, Nr. 48-1718 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-299 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.944188C64A49
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59C9AB80F8A5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9E4955D5C12C
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.63181ECD77C8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.159827654B99
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F7EBE88A6670
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9FF94B56DF8F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.944188C64A49
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A032C84A144B
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8. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

9. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-930, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4761 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-930 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

10. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-129, 2007-02-28, Žin., 2007, Nr. 29-1070 (2007-03-08), i. k. 1072250ISAK000V-129 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

11. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-529, 2007-06-22, Žin., 2007, Nr. 74-2954 (2007-07-05), i. k. 1072250ISAK000V-529 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

12. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-570, 2007-07-10, Žin., 2007, Nr. 78-3166 (2007-07-14), i. k. 1072250ISAK000V-570 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

13. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-981, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4628 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-981 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" papildymo 
 

14. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros 

ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

15. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-1243, 2008-12-09, Žin., 2009, Nr. 2-34 (2009-01-08), i. k. 1082250ISAK00V-1243 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-396 „Dėl Medicinos 

praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" papildymo 
 

16. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-82, 2010-02-01, Žin., 2010, Nr. 17-818 (2010-02-09), i. k. 1102250ISAK0000V-82 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros 

ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo 
 

17. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-636, 2013-06-19, Žin., 2013, Nr. 67-3385 (2013-06-26), i. k. 1132250ISAK000V-636 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros 

ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" papildymo 
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