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SUPAPRASTINTI LICENCIJOS IŠDAVIMO REIKALAVIMAI


Taikomi



Siekiantiems gauti licenciją Lietuvos Respublikoje verstis

Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje,
pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau –
užsieniečiai), kurie neturi galiojančio kelionės dokumento, kol sprendžiamas jų teisinės padėties klausimas
Lietuvos Respublikoje, gali būti išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas.



Medicinos praktika



Slaugos praktika



Akušerijos praktika



Odontologijos praktika ir Burnos priežiūros praktika



Asmens sveikatos priežiūros specialisto praktika
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SUPAPRASTINTI LICENCIJOS IŠDAVIMO REIKALAVIMAI



Medicinos praktika: medicinos gydytojas, gydytojas rezidentas, šeimos gydytojas,
gydytojas specialistas;


Slaugos praktika: bendrosios praktikos slaugytojas, išplėstinės praktikos slaugytojas;



Akušerijos praktika: akušeris;


Odontologijos praktika ir Burnos priežiūros praktika: gydytojai odontologai, burnos
higienistas, dantų technikas, gydytojo odontologo padėjėjas;


Asmens sveikatos priežiūros specialisto praktika:

biomedicinos technologas, dietistas, ergoterapeutas, išplėstinės praktikos vaistininkas,
kineziterapeutas, gydomojo masažo specialistas, medicinos biologas, medicinos genetikas,
medicinos psichologas, optometrininkas, paramedikas, radiologijos technologas, skubiosios
medicinos pagalbos paramedikas.
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SUPAPRASTINTI LICENCIJOS IŠDAVIMO REIKALAVIMAI
Pažymime, kad medikas iš Ukrainos, norintis pradėti dirbti asmens sveikatos
priežiūros įstaigoje pagal įgytą kvalifikaciją, pirmiausia turi kreiptis į Valstybinę
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie SAM (toliau – Akreditavimo
tarnyba) dėl:
1) dėl įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

2) Pripažinus profesinę kvalifikaciją turi teikti prašymą dėl licencijos išdavimo.

Akreditavimo tarnyba netarpininkauja Ukrainos
piliečiams susirandant darbą ASPĮ
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PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS
Akreditavimo tarnybai reikia pateikti nustatytos formos paraišką ir kartu su paraiška –
šiuos dokumentus (tuos, kuriuos turi):
1. Asmens pilietybę įrodantis dokumentas ir dokumentas, įrodantis, kad jis yra Ukrainos pilietis, jo šeimos
narys, asmuo be pilietybės, gyvenantis Ukrainoje, pasitraukęs iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos
Federacijos ir Baltarusijos Respublikos karinių veiksmų Ukrainoje;
2. Pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);
3. Trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);
4. Dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir rengimo dalykus bei atitinkamai kiekvieno dalyko
mokymosi ar studijų kreditų (jei rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) skaičių arba valandų
(jei rengimą galima išreikšti valandomis) skaičių (jeigu turima);
5. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo profesinio darbo stažą (jeigu turima);
7. Kiti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);
8. Įgaliojimas, jei paraišką teikia įgaliotasis asmuo.
Pripažinimo tvarkoje nurodyti dokumentai turi būti pateikti su vertimais į lietuvių kalbą, o vertimai turi būti
patvirtinti dokumentus išvertusio vertėjo parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.
Užpildyta paraiška ir pridedami dokumentai turėtų būti siunčiami Akreditavimo tarnybai el. paštu
vaspvt@vaspvt.gov.lt
Kilus klausimų dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo kreiptis į
Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Dalią Jelinskienę, tel. 8 698 28616.

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS

Užpildyta paraiška ir pridedami dokumentai turėtų būti siunčiami
Akreditavimo tarnybai el. paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt
Kilus klausimų dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo kreiptis į
Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Dalią
Jelinskienę, tel. 8 698 28616.

LICENCIJOS GAVIMAS

Po kvalifikacijos pripažinimo procedūros:
pareiškėjas turi prisijungti prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos
licencijų registro (LICREG) adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ ir pateikti
dokumentus, reikalingus licencijai gauti.
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Licencijos gavimas
Kartu su LICREG sistemoje užpildoma Paraiška išduoti licenciją reikalinga pateikti šiuos
dokumentus (kokybiškai skenuotus ar fotografuotus):
1.
2.
3.
4.
5.

Tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (pasą);
Vardo, pavardės keitimo dokumentus (jei dokumentuose nesutampa);
Studijų baigimo ir atitinkamos profesinės kvalifikacijos įgijimo ir jų pripažinimo Lietuvoje dokumentus (pateikti
nereikia, jei kvalifikacija pripažinta VASPVT);
Medicininį pažymėjimą, išduotą ne anksčiau nei prieš 3 mėn. su gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos
išvada, kad sveikatos būklė tinkama dirbti pagal atitinkamą, kokios licencijos prašoma, profesinę kvalifikaciją;
Dokumentą, patvirtinantį, kad pradėjo mokytis valstybinės kalbos.

Patį valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą privaloma pateikti ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus
nuo licencijos išdavimo dienos.
Daugiau informacijos apie valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimo išdavimo sąlygas ir tvarką galima rasti
Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje https://www.nsa.smm.lt/ .
Lietuvių kalbos kursų organizatoriai skelbiami adresu https://www.renkuosilietuva.lt/lt/lietuviu-kalbos-kursai-2/.

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą turi būti sumokėta iki licencijos išdavimo. Valstybės rinkliava turi būti
sumokėta pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos
sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis yra 45 €
(kai taikyta užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra).
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LICENCIJOS GAVIMAS
Dokumentai pateikiami prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
praktikos licencijų registro (LICREG).
Instrukcija,
kaip
prisijungti,
https://vaspvt.gov.lt/files/files/LICREG_isdavimas.pdf.

paskelbta

adresu

Asmenys, neturintys Lietuvos elektroninės bankininkystės, jungdamiesi prie sistemos turi
pasirinkti „Prisijungti registruoto naudotojo vardu“.
Dėl prisijungimo kodų kreiptis
veronika.bobrovskaja@vaspvt.gov.lt.

į

Veroniką

Bobrovskają,

el.

adresas
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Specialistai, kuriems licencijų nereikia

Šiems specialistams suteikiami tik spaudo numeriai:

Slaugytojo padėjėjai
„SP-_ _ _ _ _“
Odontologo pagalbininkai
„PG-_ _ _ _ _“
Klinikiniai logopedai
„LG-_ _ _ _ _“
Medicinos fizikai
„MF-_ _ _ _ _“
Embriologai
„EM-_ _ _ _ _“
Meno terapeutai
„MT-_ _ _ _ _“
Ortopedai technologai
„OT-_ _ _ _ _“
Ergoterapeuto padėjėjai
„EP-_ _ _ _ _“
Kineziterapeutų padėjėjai
„KP-_ _ _ _ _“
Gyvensenos medicinos specialistai „GS-_ _ _ _ _“
Pašymas išduoti spaudo numerį pateikiamas prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų praktikos licencijų registro (LICREG).
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Jei asmuo neturi jokių dokumentų, patvirtinančių įgytą
profesinę kvalifikaciją

Jeigu asmuo neturi jokių savo išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, turėtų pats tiesiogiai
kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą, kur yra patvirtintos tvarkos, kaip tokiu atveju
nustatomas išsilavinimas ir išduodamas patvirtinantis dokumentas.
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Jei asmuo neturi jokių išsilavinimą ir kvalifikaciją
patvirtinančių dokumentų
Tokiu atveju asmenys turi patys kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl akademinio
pripažinimo ir pateikti paraišką per elektroninę pripažinimo sistemą EPE.
Patekimas į ją https://epe.skvc.lt/ .
Rusakalbiams asmenims yra parengta instrukcija https://epe.skvc.lt/ru/portal/how-to/
kuria vadovaudamiesi galės sėkmingai pateikti.
Kilus klausimų dėl prašymo teikimo, reikia rašo tiesiogiai į help@skvc.lt ir bus suteikta
pagalba ir paaiškinimai.
EPE sistema prašys, kad asmuo pateiktų diplomą ir jo priedą, tokiu atveju ties prašomais
dokumentais reikia prikabinti raštišką paaiškinimą (galima ir rusų kalba) dėl kurių priežasčių
šių dokumentų negali pateikti.

Taip pat, jei asmenys turi kitus, su įgyta kvalifikacija (pagal kurią nori dirbti) susijusius
dokumentus, pvz. studijų knygelę, akademines pažymas, gydytojo darbo stažą ar suteiktą
licenciją liudijančius dokumentus, ar klinikinės ordinatūros / internatūros pažymėjimus,
reikia būtinai prikabinti.
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Užpildyta
paraiška
ir
pridedami
dokumentai
kvalifikacijos
pripažinimui turėtų būti siunčiami
Akreditavimo
tarnybai
el.
paštu
vaspvt@vaspvt.gov.lt
Kilus
klausimų
dėl
profesinės
kvalifikacijos pripažinimo kreiptis į
Specialistų
licencijavimo
skyriaus
vyriausiąją specialistę Dalią Jelinskienę, tel.
8 698 28616.
Dėl prisijungimo prie LICREG kodų
kreiptis į Veroniką Bobrovskają, el. adresas
veronika.bobrovskaja@vaspvt.gov.lt.
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Ko tikimės iš ASP įstaigų ir savivaldybių?
 Vertinti kaip potencialius darbuotojus.
 Registruoti įstaigų darbo vietas www.uzt.lt

 Tarpininkauti mokantis Lietuvių kalbą.
 Padėti su komunikacija įstaigoje;

 Integruoti į sveikatos sistemą įdarbinant licencijos
nereikalaujančiose pareigybėse:
 Registratoriai, slaugytojų padėjėjai, pagalbiniai darbuotojai,
asistentai ir pan.
 Susipažinimas su galiojančiomis tvarkomis, procesais, teisės aktais,
e.sveikata ir kt.
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LAISVŲ DARBO VIETŲ
MEDIKAMS REGISTRAVIMAS
Užimtumo tarnybos konsultantai pasirengę
padėti tarpininkauti įdarbinant ukrainiečiams
medicinos darbuotojus ar asistuoti jiems
organizuojant kvalifikacijos pripažinimą.
Kviečiame medicinos įstaigas registruoti laisvas
darbo vietas naudojantis Užimtumo tarnybos
el. paslaugomis arba registruojant darbo
pasiūlymu telefonu 1883.
Jei kyla klausimų, maloniai prašome susisiekti
su Užimtumo tarnybos paslaugų darbdaviams
koordinatore
Brigita
Blavaščiūniene:
brigita.blavasciuniene@uzt.lt

Soft Skills (Competencies)
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