
DOKUMENTŲ SĄVADAS 

2020 m.         

1. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas 2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1929. 

2. Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymas 1996 m. kovo 28 d. Nr. I-1246. 

3. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas 1996 m. spalio 3 

d. Nr. I-1562. 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 1996 m. birželio 6 d. Nr. I-1367. 

5. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statutas, patvirtintas 2004 m. birželio 9 d. 

Visuotiniame Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių susirinkime. 

6. Odontologų profesinės etikos kodeksas, priimtas 2004 m. birželio 9 d. Visuotiniame Lietuvos 

Respublikos odontologų rūmų narių susirinkime. 

7. Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra. Odontologų ir burnos priežiūros 

specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos odontologų rūmų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 12 (Nauja redakcija 

2010 m. liepos 1 d. Tarybos nutarimu Nr. 35). 

8. Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarka ir mastai, patvirtinti 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11, (Nauja 

redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63). 

9. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų atliekamų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų 

licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos odontologų rūmų 2010 m. balandžio 23 d. Tarybos nutarimu Nr. 10/TN-17. 

10. Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms 

atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarka, patvirtinta 2012 m. sausio 

27 d. Tarybos nutarimu Nr. 12/TN-03 (Nauja redakcija 2015 m. spalio 23 d. Tarybos 

nutarimu Nr. 15/TN-50). 

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-694  

„Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo“. 

12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V-624 

„Dėl odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.  

13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V-700 

„Dėl burnos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“. 

14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-329    

„Dėl informavimo apie laikinųjų odontologijos praktikos paslaugų teikimą tvarkos 

tvirtinimo“. 

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V-

1252  „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.  

16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-568 

„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė“. 

17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-

1468 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 47:2014 „Gydytojas ortodontas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė“. 

18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-

970 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“. 

19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-

1419 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 169:2019 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių 

chirurgas“.  
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20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-

269 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 45:2009 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.  

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-

708 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 49:2009 „Gydytojas endodontologas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.  

22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-463 

„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 48:2010 „Gydytojas odontologas ortopedas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.  

23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-707 

„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 35:2019 „Burnos higienistas“ patvirtinimo“.  

24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. V-1069 

„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 24:2017 „Gydytojo odontologo padėjėjas“ 

patvirtinimo“.  

25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. V-319 

„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 46:2018 „Dantų technikas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.  

26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-18  

dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis 

reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų 

medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“. 

27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 

„Dėl medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo".  

28. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos 

ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. T1-954 „Dėl Duomenų apie 

naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų 

kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“. 

30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-715 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: 

bendrieji įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo“.  

31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“. 

32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr.  D1-367 „Dėl 

atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.  

33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 

„Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.  

34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos 

Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“.  

35. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl 

dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

36. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-95 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje 

rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“. 

37. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-

922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir 

vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“. 
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38. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-

675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

39. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-

338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo 

tvirtinimo“.  

40. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2010 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-184 „Dėl 

Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

41. Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr.  

V-401 „Dėl nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo patvirtinimo“. 

42. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 

„Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių 

mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus 

sveikatai mokymo programos patvirtinimo“.  

43. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 

„Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos 

pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“. 

44. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-

208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“.  

45. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-592 

„Dėl dantų balinimo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.   

46. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. Nr. 515 „Dėl 

sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ 

47. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakyme Nr. V-1 „Dėl 

numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. 

48. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakyme Nr. V-462 

„Dėl gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo 

organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
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