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PATVIRTINTA: 

Viliaus Gaigalaičio globos namų direktoriaus  

2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-67-(1.3) 

 

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS 

KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Viliaus Gaigalaičio globos namų (toliau – įstaiga) darbuotojų profesinės kompetencijos 

tobulinimo tvarkos aprašas (toliau – kvalifikacijos tobulinimas) nustato Viliaus Gaigalaičio globos 

namų darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, organizavimo bei 

finansavimo tvarką. 

2. Įstaigos socialinį darbą dirbančių, įskaitant psichologą, ir sveikatos priežiūros darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimą pagal nustatytus reikalavimus planuoja, organizuoja ir koordinuoja: 

 Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams – socialinį darbą dirbančių darbuotojų; 

 Sveikatos priežiūros padalinio vadovas – sveikatos priežiūros darbuotojų. 

3. Kitų įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas planuojamas, organizuojamas ir 

vykdomas esant poreikiui ir jų kvalifikacijos tobulinimo metiniai planai nėra rengiami. Kitų 

įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, suderinus su įstaigos vadovu, planuoja, organizuoja 

ir koordinuoja struktūrinio padalinio vadovas. 

4. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pagal atliekamą darbo pobūdį, 

organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) kitų atsakingų 

institucijų, bet neapsiribojant,  patvirtintų teisės aktų nuostatomis reglamentuojančiomis nustatytus 

darbuotojų profesinės kompetencijos (kvalifikacijos) tobulinimo reikalavimus. 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tikslai: 

4.1. didinti darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus, skatinti savarankiškumą vykdant 

nustatytas pareigines funkcijas, skatinti, kad Globos namų darbuotojai kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikytų praktinėje veikloje; 

4.2. užtikrinti, pagal atliekamo darbo pobūdį, aukštą specialiųjų profesinių žinių,  reikalingų  

finansinių,   informacinių technologijų, psichologinių, etikos ir kitų profesinių žinių lygį; 

5. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai: 

5.1. sudaryti sąlygas dalyvauti organizuojamuose mokymuose, konferencijose ir (ar) kituose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

5.2. sudaryti sąlygas praktiškai taikyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose sužinotas ir 

aktualias Globos namams, teorines ir praktines žinias; 
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5.3. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams, išskyrus aukštos kvalifikacijos įstaigos darbuotojus, 

neturintiems reikalaujamo pasirengimo, įgyti teorines ir praktines profesines žinias bei pasirengti 

profesiniam darbui; 

5.4. individualizuoti kiekvieno darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimą atsižvelgiant į 

darbuotojo poreikius, turimus gebėjimus ir žinias, atliekamas užduotis ir profesinę motyvaciją; 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

6. Įstaigos darbuotojų, išskyrus įstaigoje dirbančių darbininkų, kvalifikacijos tobulinimo   

priemonės organizuojamos laikantis sistemiškumo principo, ne rečiau kaip kartą per vienerius 

metus ir ne trumpiau kaip nustatyta teisės aktuose. 

7. Kvalifikacijos tobulinimo ataskaitiniai metai prasideda kiekvienų metų sausio 1 d. ir baigiasi 

tų pačių metų gruodžio 31 d. 

8. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas įgyvendinamas pagal šio tvarkos aprašo 2 

punkte nurodytų atsakingų asmenų parengtą ir patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo metinį planą. 

Kvalifikacijos tobulinimo planas privalo būti suderintas su Įstaigos vadovu ir Įstaigos vyriausiuoju 

buhalteriu. Šis planas rengiamas vieneriems kvalifikacijos tobulinimo metams. 

9. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, kitiems metams, metinis planas turi būti 

patvirtintas ir suderintas ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 01 d. Kvalifikacijos tobulinimo 

metinis planas įkeliamas ir derinamas DVS (dokumentų valdymo sistema) „Kontora“. 

10. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planai sudaromi pagal profesinių reikalavimų 

nustatytas prioritetines, aktualias ir problematines profesinio darbo sritis bei aspektus, 

atsižvelgiant į įstaigos darbuotojų individualius poreikius bei pasiūlymus. 

11. Įstaigos darbuotojų, dirbančių socialinį darbą ir sveikatos priežiūros darbuotojų, 

kvalifikacijos tobulinimo temos nustatomos atsižvelgiant į atsakingų institucijų patvirtintas 

kvalifikacijos kėlimo programas ir numatytas kitas kvalifikacijos tobulinimo formas. 

12. Įstaigos darbuotojų, dirbančių socialinį darbą ir sveikatos priežiūros darbuotojų,  

kvalifikacijos tobulinimo apimtys nustatomos pagal norminių dokumentų, reglamentuojančių 

kvalifikacijos tobulinimą, reikalavimus. Per vienerius kvalifikacijos tobulinimo metus įstaigos 

darbuotojai, dirbantys socialinį darbą ir sveikatos priežiūros darbuotojai, privalo surinkti ne 

mažiau kaip teisės aktuose nurodytą minimalų kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičių. 

13. Globos namų darbuotojai, išskyrus dirbančius socialinį darbą ir sveikatos priežiūros 

darbuotojus, tobulina savo profesinę kompetenciją dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo 

priemonėse tiesiogiai susijusiose su Įstaigos vykdoma veikla, darbuotojo praktine veikla ir 

atliekamomis funkcijomis. 

14. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti organizuojamas ir vykdomas 

neatsižvelgiant į kvalifikacijos tobulinimo metiniame plane nurodytas temas ar formas bei 

prisitaikant prie siūlomų, metų laikotarpiu, aktualių kvalifikacijos tobulinimo renginių. Globos 
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namų darbuotojas, pasirinkęs mokymus ne pagal Kvalifikacijos tobulinimo planą, ne vėliau kaip 

prieš 3 darbo dienas, pateikia įstaigos vadovui prašymą (raštu) dėl dalyvavimo pageidaujamuose 

mokymuose, prašymas privalo būti suderintas su savo struktūrinio padalinio vadovu ir 

vyriausiuoju buhalterius. Atsakingų asmenų (direktoriaus pavaduotojų, struktūrinių padalinių 

vadovų, raštinės administratoriaus) prašymus derina įstaigos vadovas ir vyriausiasis buhalteris. 

15. Įstaigos darbuotojas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas, dalyvavęs kvalifikacijos 

tobulinimo priemonėse, rašytinius dokumentus (pažymėjimą, sertifikatą ar kt.) apie tai pateikia 

Įstaigos raštinės administratorei. Rašytinių dokumentų kopijos apie įstaigos darbuotojo 

kvalifikacijos tobulinimą saugomi įstaigos darbuotojo asmens byloje. 

16. Įstaigos darbuotojai, dėl sveikatos būklės ar kitų pateisinamų priežasčių einamaisiais metais 

nekėlę kvalifikacijos ar nedalyvavę mokymuose, kelti kvalifikaciją ar dalyvauti mokymuose gali 

kitais kvalifikacijos tobulinimo metais. 

IV. ATSAKINGŲ ASMENŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

17. Įstaigos atsakingi asmenys organizuojantys įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą: 

17.1. nustato prioritetines ir aktualias įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sritis, identifikuoja 

problemiškus įstaigos darbuotojų darbo aspektus; 

17.2. garantuoja vykdomų kvalifikacijos kėlimo priemonių savalaikiškumą ir sistemiškumą, 

užtikrina kvalifikacijos tobulinimo tęstinumą ir įvairovę; 

17.3. parengia, ateinantiems metams, kvalifikacijos tobulinimo planus bei numato kvalifikacijos 

tobulinimo temas, trukmę, vietą ir preliminarų laiką bei kainą; 

17.4. svarsto  ir derina įstaigos darbuotojų pasiūlymus ir pageidavimus, kontroliuoja įstaigos 

darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

17.5. rengia ir teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui, atlieka kitus veiksmus, reikalingus 

organizuojant įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo bei mokymo priemones, vykdo Įstaigos 

vadovo pavedimus. 

18. Įstaigos vadovas: 

18.1. tvirtina kvalifikacijos tobulinimo išlaidų sąmatą; 

18.2. skiria Įstaigos darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už kvalifikacijos kėlimo organizavimą; 

18.3. derina atsakingų asmenų parengtus kvalifikacijos tobulinimo metinius planus. 

V. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO BEI MOKYMO FINANSAVIMAS 

19. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulininmo priemones finansuoja: 

19.1. Įstaiga iš įstaigos biudžeto lėšų; 

19.2. įstaigos darbuotojai iš savo asmeninių lėšų; 

19.3. iš kitų finansavimo šaltinių. 

________________________________ 


