
  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
  

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO 

NR. V-1087 „DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR 

FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRUI“ PAKEITIMO  

  

2022 m. birželio 2 d. Nr. V-909 

Vilnius 

  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 22 d. 

įsakymo Nr. 610 „Dėl Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų kompetencijų centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro reorganizavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ 1 ir 2 punktais bei atsižvelgdama į Sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijų centro 2022 m. gegužės 5 d. pranešimą Nr. 1.7 Mr. D-583 „Dėl pranešimo 

apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimą“: 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 

2 d. įsakymą Nr. V-1087 „Dėl akreditacijos suteikimo Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centrui“ ir išdėstau jį nauja redakcija: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO HIGIENOS INSTITUTUI 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 26 straipsnio 1 

dalies 1  punktu, Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 

1 d. įsakymu Nr. V-1223 „Dėl Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir 

jų akreditacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17.1 ir 18 punktais ir Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centro 2019 m. rugsėjo 23 d. teikimu Nr. V7-368 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti 

teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, akreditavimo“ ir 2020 m. liepos 1 d. teikimu Nr. V7-311 

„Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, akreditavimo“, 

s u t e i k i u  akreditaciją Higienos institutui (buveinė – Didžioji g. 22, Vilnius) ir teisę 

vertinti asmens įgytas kompetencijas pagal Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti 

suteikiama teisė Higienos institutui, sąrašą (priedas).“ 

2. Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d. 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė 

 
 



 

Lietuvos Respublikos  

švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. spalio 2             

d. įsakymo Nr. V-1087 

(Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2022 

m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-

909 redakcija) 

priedas 

 

KOMPETENCIJŲ (PAGAL KVALIFIKACIJAS), KURIAS VERTINTI 

SUTEIKIAMA TEISĖ HIGIENOS INSTITUTUI, SĄRAŠAS 

 

Kvalifikacija Kompetencijų sąrašas 

Slaugytojo padėjėjas,  

LTKS IV 

1. Užtikrinti paciento asmens higieną ir padėti slaugos 

specialistui teikti pagalbą ekstremalių būklių metu. 

2. Padėti maitinti pacientą. 

3. Prižiūrėti paciento viso kūno švarą. 

4. Supažindinti pacientą su laikina gyvenamąja aplinka 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 

5. Rūpintis mirštančiais pacientais bei jų artimaisiais. 

6. Padėti slaugos specialistui, paruošiant ir atliekant pacientui 

reabilitacines procedūras. 

7. Teikti techninę pagalbą, atliekant procedūras ir slaugant 

pacientą. 

8. Surinkti paprastus ėminius tyrimams, pakuoti ir gabenti juos 

į laboratoriją. 

9. Prižiūrėti vemiantį, zonduojamą, drenuojamą pacientą, 

prižiūrėti kateterį ir sekti diurezę, stebėti tuštinimąsi ir 

šlapinimąsi. 

10. Gaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus. 

11. Stebėti infuzijas,  paruošti ir prižiūrėti slaugos priemones, 

kurių reikia slaugos veiksmams atlikti. 

12. Tvarkyti mirusiuosius. 

Masažuotojas,  

LTKS IV 

1. Vertinti kūno anatominę, fiziologinę ir emocinę būklę, 

atsižvelgiant į kliento amžių, lytį ir patologinius pokyčius. 

2. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, įvertinti ir tinkamai 

reaguoti. 

3. Bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, sveikatos 

priežiūros ir kitų įstaigų specialistais. 

4. Sudaryti klasikinio ir segmentinio masažo procedūros 

veiksmų planą. 

5. Taikyti klasikinio ir segmentinio masažo būdus. 

6. Atlikti klasikinį ir segmentinį masažą. 

7. Sudaryti gydomojo masažo procedūros veiksmų planą. 

8. Atlikti gydomąjį masažą, esant įvairioms patologijoms. 

9. Sudaryti sportinio masažo procedūros veiksmų planą. 

10. Atlikti sportinį masažą. 

__________________ 


