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NUMERIO SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDUI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKA 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOTOLOGŲ RŪMUOSE 

 

1. Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose (toliau – Rūmuose) suteikiami spaudo numeriai šių 

profesijų specialistams: 

1.1. gydytojo odontologo; 

1.2. gydytojo odontologo padėjėjo; 

1.3. dantų techniko; 

1.4. burnos higienisto. 

2. Rūmuose spaudo numeriai suteikiami ir panaikinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu V-1 „Dėl numerio sveikatos specialisto spaudui 

suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Numerio sveikatos specialisto spaudui 

suteikimo ir panaikinimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) (Ţin., 2003, Nr. 22-931; 2006, Nr. 87-3434; 

2007, Nr. 12-505; 2009, Nr. 120-5170; 2010, Nr. 122-6217). 

3. Spaudo numerių suteikimą ir panaikinimą Rūmuose vykdo Rūmų registratorius ir registratoriaus 

padėjėjas. 

4. Specialistas, turintis Rūmuose išduotą odontologijos praktikos ar burnos prieţiūros specialisto 

praktikos licenciją ir norintis, kad jo spaudui būtų suteiktas numeris, turi pateikti uţpildytą prašymo 

suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui formą bei pateikti Taisyklių 6.3 (asmens tapatybė) ir 6.5 

(pavardės keitimas) nurodytus dokumentus. Šiuo atveju Rūmams nėra reikalinga pateikti diplomo arba 

kito oficialaus formalią profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. 

5. Duomenis reikalingus įsitikinti specialisto išsilavinimui Rūmų registratorius ir registratoriaus padėjėjas 

patikrina Rūmų valdomose duomenų bazėse ir registruose bei licencijų archyve. 

6. Specialistas, neturintis Rūmuose išduotos odontologijos praktikos ar burnos prieţiūros specialisto 

praktikos licencijos ir norintis, kad jo spaudui būtų suteiktas numeris, turi pateikti visus Taisyklių 6 

punkte nurodytus dokumentus. 

7. Rūmų išduodamas paţymas apie numerio spaudui suteikimą pasirašo Rūmų tarybos pirmininkas. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=206014
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=281405
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291711
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354395


8. Prašymai suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui kartu su pateiktais dokumentais ar jų 

kopijomis ir išduotų paţymų nuorašai Rūmuose saugomi 10 metų, jais papildant specialistų 

licencijavimo bylas. 

9. Absolventų sąrašai Rūmuose saugomi 10 metų. 

10. Rūmų registratorius arba registratoriaus padėjėjas privalo sprendimo priėmimo dieną suvesti 

informaciją į METAS apie suteiktą ar panaikintą spaudo numerį arba šią informaciją pateikti 

valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, kurios sveikatos sistemos registruose, informacinių sistemų 

duomenų bazėse naudoja sveikatos specialisto spaudo numerį sveikatos specialisto tapatybei nustatyti. 


