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VŠĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 
tvarkos aprašas  reglamentuoja sveikatos priežiūros specialistų bei kitų darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimo tikslus, prioritetus, būdus, prašymų ir kitų dokumentų pateikimo tvarką ir kvalifikacijai 
skirtų lėšų panaudojimą.   

 

II. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO POREIKIO NUSTATYMAS 

 2. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos darbuotojas, atsakingas už personalo dokumentų 
tvarkymą,  nustato darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo  poreikį, užpildo rekomenduojamų mokymų 
poreikio ir numatomų išlaidų lentelę ir pateikia įstaigos vadovui tvirtinti. Kiekvienais metais iki 
sausio 15 dienos įstaigos struktūrinių padalinių vadovai ir vyriausiasis slaugos administratorius 
sudaro ir pateikia darbuotojui, atsakingam už personalo dokumentų tvarkymą, kvalifikacijos kėlimo 
planus (struktūrinių padalinių vadovai sudaro pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus, 
vyriausiasis slaugos administratorius sudaro gydytojų ir slaugytojų kvalifikacijos kėlimo planus). Už 
kvalifikacijos tobulinimą kompensuojamų sumų dydžius darbuotojams nustato vyriausiasis 
buhalteris, atsižvelgdamas į kvalifikacijos kėlimo fondui skirtos sumos dydį.  
 3. Nustatant kvalifikacijos kėlimo poreikį būtina atsižvelgti į šiuos prioritetus: 
 3.1. kvalifikacijos kėlimo renginiai, kurie susiję su tiesioginėmis darbuotojo funkcijomis 
(reikalingumo pagrįstumas); 
  3.2. atsižvelgiama kiek valandų per metus jau dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose; 
 3.3. tobulinant kvalifikaciją dalyvauta nemokamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 
 3.4. teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojo veiklą, pokyčiai; 
 4. Nustatant kvalifikacijos kėlimo poreikį būtina atsižvelgti ir išanalizuoti pagal temą panašių 
kvalifikacijos kėlimo kursų kainas (ar nėra galimybės dalyvauti pigesniuose arba nemokamuose 
renginiuose); 
 5. Darbuotoją perkėlus į kita pareigas ar pakeitus užimamos pareigybės aprašyme nustatytas 
darbo funkcijas, mokymo poreikį galima koreguoti. 

 

III.  KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA 

 6. Įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į darbuotojo prašymus, padalinių vadovų siūlymus, 
sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesinę kvalifikaciją. 
 7. Darbuotojas, ketindamas dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginyje ne vėliau kaip prieš 5 
darbo dienas kreipiasi į įstaigos vadovą, pateikdamas raštišką prašymą suderintą su tiesioginiu vadovu 
ir dokumentą, įrodantį apie vyksiantį kvalifikacijos renginį (programą, kvietimą ir pan.), jo vietą, 
laiką, trukmę ir finansavimą. 
 8. Darbuotojo išvykimas kelti kvalifikaciją suderinamas su tiesioginiu vadovu. Kai dirbama 
keliuose skyriuose (atliekant papildomą darbo funkciją, išvykimą į kvalifikacijos kėlimo renginį 
būtina suderinti su visais tiesioginiais vadovais, jei kvalifikacijos kėlimo renginiai vyksta grafike 
nurodytu darbo metu). 
 9. Vizuodamas pavaldaus darbuotojo prašymą kelti kvalifikaciją, tiesioginis vadovas 
prisiima atsakomybę už tinkamą darbo organizavimą darbuotojo kvalifikacijos kėlimo metu bei  



patvirtina, kad kvalifikacijos kėlimo renginys yra susijęs su tiesioginėmis darbuotojo funkcijomis. 
 10. Įstaigos vadovas, tiesioginis vadovas ar padalinio vadovas gali rekomenduoti ar pasiūlyti 
darbuotojui (-ams) vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį, susijusį su jo atliekamomis funkcijomis 
ar įstaigos strateginiais tikslais.   
 11. Darbuotojai vyksta mokytis kelti kvalifikaciją Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens 
įsakymu. 
 12. Jei mokymai nemokami ir vyksta tame pačiame mieste, įsakymas nerašomas. Šiais 
atvejais apie savo dalyvavimą mokymuose darbuotojas privalo įspėti tiesioginį vadovą ir parašyti 
prašymą dėl leidimo vykti į mokymus. 
 13. Grįžęs iš mokymų, darbuotojas privalo darbuotojui, atsakingam už personalo dokumentų 
tvarkymą pateikti atitinkamo pažymėjimo kopiją, kuri įsegama į darbuotojo asmens bylą. 

 

IV.  KVALIFIKACIJOS KĖLIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 14. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas: 
 14.1. įstaigos lėšomis; 
 14.2. darbuotojo asmeninėmis lėšomis; 
 14.3. kitų šaltinių lėšomis. 
 15. Įstaigoje kasmet sudaromas kvalifikacijos kėlimo fondas, kurio dydis yra ne mažesnis 
kaip 0,05 procento nuo įstaigos darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, skiriamo 
darbo užmokesčio fondo dydžio. 
 16. Darbuotojams paliekama darbo vieta kvalifikacijos kėlimo metu ir Įstaigos lėšomis 
dalinai/pilnai apmokamos kelionės ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidos: 
 16.1. gydytojams ir odontologams iki 120 val. per penkerius metus arba vidutiniškai po 24 
val. per metus; 
 16.2. slaugos darbuotojams, akušeriams, burnos higienistams iki 60 val. per penkerius metus 
arba vidutiniškai 12 val. per metus; 
 16.3. gydytojo odontologo padėjėjams iki 50 val. per penkerius metus arba vidutiniškai po 
10 val. per metus; 
 16.4. kitiems darbuotojams pagal poreikį. 
 17. Gydytojai, slaugytojai ir kiti darbuotojai, kuriems privaloma periodiškai atnaujinti 
licenciją pagal teisės aktų reikalavimus yra atsakingi už savalaikį kvalifikacijos kėlimą, reikalingą 
licencijos galiojimui išsaugoti bei teisės aktų, reglamentuojančių licencijavimą, išmanymą. 
Darbuotojas, nesurinkęs reikiamo kvalifikacijos kėlimo valandų skaičiaus, nušalinamas nuo darbo ir 
jam nemokamas darbo užmokestis. 
 18. Medicininis personalas licencijos galiojimo užtikrinimui privalomas išklausyti valandas 
turi pasiskirstyti proporcingai kiekvienais metais. 
 19. Darbuotojas, atsakingas už personalo dokumentų tvarkymą, vykdo darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo valandų ir išlaidų apskaitą. 
 20. Specialistams, keliantiems kvalifikaciją, kurių poreikis ypatingai didelis ir svarbus, 
direktoriaus sprendimu gali būti apmokamos papildomos kvalifikacijos kėlimo išlaidos. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  
 21. Kai darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be 
svarbios priežasties, įstaiga turi teisę iš darbuotojo reikalauti atlyginti jos turėtas išlaidas. 

________________________    
 
  
 


