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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ VIENKARTINIŲ 

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ DERINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

vienkartinių renginių derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vienkartinių renginių 

programų derinimo tvarką Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre      

(toliau – Kompetencijų centras) ir duomenų tvirtinimo tvarką Privalomojo sveikatos draudimo 

informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos 

specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir 

vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo 

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

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (toliau – Įsakymas).  

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. vienkartinis profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginys (toliau – vienkartinis 

tobulinimo renginys) – vieną kartą per metus ta pačia tema organizuojamas ne ilgesnės kaip trijų 

dienų trukmės tam tikros profesinės kvalifikacijos asmenims skirtas renginys: konferencija, mokslinė 

praktinė konferencija, suvažiavimas (kongresas, simpoziumas), seminaras, kuriame pagal tikslią ir 

aiškią programą dalijamasi profesine patirtimi, aptariami mokslinių tyrimų rezultatai, jeigu aktualu, 

derinami teoriniai ir praktiniai dalykai.  

3.2. vienkartinio tobulinimo renginio derinimas – procesas, kurio metu vertinami 

švietimo institucijos pateikti vienkartinio tobulinimo renginio dokumentai ir priimamas sprendimas 

dėl vienkartinio tobulinimo renginio suderinimo. 

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

 

II SKYRIUS  

VIENKARTINIŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

RENGINIŲ DERINIMAS 

 

5. Švietimo institucija, pageidaujanti vykdyti vienkartinį tobulinimo renginį, Kompetencijų 

centrui (Rugių g. 1, 08418 Vilnius arba el. p. centras@sskc.lt) ne vėliau kaip prieš mėnesį iki 

numatytos vienkartinio tobulinimo renginio datos turi:  

5.1. pateikti švietimo institucijos vadovo pasirašytą prašymą dėl vienkartinio tobulinimo 

renginio derinimo (toliau – prašymas) pagal Aprašo priede pateiktą formą; 

5.2. parengti tikslią vienkartinio tobulinimo renginio programą pagal Aprašo 6 punkte 

nustatytus reikalavimus; 

5.3. suvesti vienkartinio tobulinimo renginio (-ių) duomenis į METAS iki prašymo 

pateikimo Kompetencijų centrui dienos. 

 

http://kvp.vlk.lt/METAS/
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6. Vienkartinio tobulinimo renginio programoje turi būti nurodyta: 

6.1. vienkartinio tobulinimo renginio vykdytojas, pavadinimas, data, vieta (adresas), 

vykdymo tipas, forma, trukmė (pradžia ir pabaiga), pranešimų ir pertraukų laikas;  

6.2. tikslinė vienkartinio tobulinimo renginio dalyvių grupė (pagal sveikatos specialistų 

profesines kvalifikacijas ar kompetencijas);  

6.3. vienkartinio tobulinimo renginio tikslas; 

6.4. kiekvieno pranešimo tema, trukmė (pradžia ir pabaiga), pranešimą skaitantis lektorius 

(vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija ir (arba) pedagoginis vardas arba mokslo laipsnis). 

7. Prisijungimo prie METAS kodą, informaciją ir konsultacijas šios sistemos naudojimo 

klausimais teikia Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.  

8. Vienkartinio tobulinimo renginio derinimo proceso metu vertinama švietimo institucijos 

pateiktų vienkartinio tobulinimo renginio dokumentų atitiktis šiems nustatytiems reikalavimams: 

8.1. ta pačia tema vienkartinis tobulinimo renginys nebuvo vykdytas per vienerius 

kalendorinius metus; 

8.2. vienkartinio tobulinimo renginio forma atitinka Įsakyme nurodytas tobulinimo renginių 

formas: konferencija, mokslinė praktinė konferencija, suvažiavimas (kongresas, simpoziumas), 

seminaras (tarptautinis ar Lietuvos);  

8.3. vienkartinio tobulinimo renginio trukmė – ne ilgiau kaip 3 dienos (trukmė skaičiuojama 

valandomis, kai 1 akademinė valanda (45 min.) prilyginama 1 valandai);  

8.4. vienkartinio tobulinimo renginio turinys atitinka sveikatos priežiūros specialistų 

kompetenciją, nurodytą sveikatos specialistų kompetenciją ir profesinę veiklą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose; 

8.5. numatytas vienkartinio tobulinimo renginio vykdymo tipas tinkamas vienkartinio 

tobulinimo renginio tikslui pasiekti ir sveikatos specialistų profesinėms kompetencijoms tobulinti. 

9. Dokumentai dėl vienkartinio tobulinimo renginio derinimo turi būti pateikiami valstybine 

lietuvių kalba. 

10. Vienkartinį tobulinimo renginį vykdyti ir tobulinimo pažymėjimą išduoti gali prašymą 

dėl vienkartinio tobulinimo renginio derinimo teikianti Lietuvos švietimo institucija. 

11. Vienkartinių tobulinimo renginių derinimas atliekamas nemokamai.  

12. Kompetencijų centro Metodikų ir mokymo programų rengimo skyrius, organizuodamas 

vienkartinių tobulinimo renginių derinimą ir duomenų patvirtinimą METAS, per 10 darbo dienų nuo 

dokumentų gavimo dienos įvertina pateiktą prašymą ir teikia Kompetencijų centro direktoriui 

siūlymą dėl vienkartinio tobulinimo renginio derinimo. Kilus klausimų dėl derinimui pateikto 

vienkartinio tobulinimo renginio programos, Kompetencijų centras gali paprašyti pateikti papildomos 

informacijos.  

13. Kompetencijų centras raštu informuoja švietimo instituciją apie priimtą sprendimą dėl 

vienkartinio tobulinimo renginio derinimo. Sprendimas nederinti vienkartinio tobulinimo renginio 

priimamas, jei pateiktas prašymas neatitinka Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų.  

15. Jeigu priimamas sprendimas vienkartinio tobulinimo renginio nederinti, švietimo 

institucija informuojama apie nederinimo priežastį. Pateiktą prašymą derinti vienkartinį tobulinimo 

renginį švietimo institucija panaikina (anuliuoja) METAS.  

16. Pašalinusi nustatytus trūkumus, švietimo institucija gali teikti pakartotinį prašymą dėl 

vienkartinio tobulinimo renginio derinimo.  

17. Suderintas vienkartinis tobulinimo renginys negali būti vykdomas kita, nei prašyme 

nurodyta, data. Dėl svarbių priežasčių suderinto vienkartinio tobulinimo renginio data gali būti 

keičiama tik gavus Kompetencijų centro pritarimą, bet ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki 

renginio pradžios. 

18. Informaciją apie visų formų vienkartinius tobulinimo renginius METAS tvirtina 

Kompetencijų centras. 

 



III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Pateikus prašymą derinti vienkartinį tobulinimo renginį vėliau nei prieš mėnesį iki 

numatytos renginio datos, prašymas gali būti nederinamas.  

20. Institucija, pateikusi prašymą derinti vienkartinį tobulinimo renginį, turi užtikrinti 

vykdomo vienkartinio tobulinimo renginio kokybę ir jo vykdytojų profesionalumą, atitinkantį 

tobulinamų specialistų profesinei kvalifikacijai keliamus reikalavimus, užtikrinti, kad bet kurios 

formos vienkartinis tobulinimo renginys vyktų laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo.  

21. Vadovaujantis teisės aktais, vienkartinio tobulinimo renginio metu skaitomuose 

pranešimuose draudžiama pateikti vaistinių preparatų ir (arba) medicinos priemonių reklamą. 

22. Kompetencijų centrui pareikalavus, suderinto vienkartinio tobulinimo renginio 

vykdytojas privalo pateikti Kompetencijų centrui vykdyto suderinto vienkartinio tobulinimo renginio 

kokybę pagrindžiančius dokumentus.  

23. Kompetencijų centro sprendimas dėl vienkartinio tobulinimo renginio nederinimo gali 

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

sprendimo išsiuntimo institucijai dienos.  

24. Dokumentai, susiję su vienkartinio tobulinimo renginio derinimu, saugomi 

Kompetencijų centro archyve teisės aktų nustatyta tvarka. 

__________________ 

 

 

 
 


