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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas.
Pakeisti įstatymo 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:
„12. Licencijas išduodanti institucija – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai Valstybinė
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.“
Papildyti įstatymo 2 straipsnio 25 dalį ir ją išdėstyti taip:
„25. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016
L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų
įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos medicinos
praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos gyventojų
pajamų mokesčio įstatyme, ir Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų
pripažinimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatyme.“
2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas.
Papildyti įstatymo 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas, profesinę kvalifikaciją įgijęs kitoje Europos
Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos
ekonominės erdvės susitarimą (toliau – valstybė narė), Lietuvos Respublikoje turi teisę laikinai verstis
odontologijos praktika ar burnos priežiūros praktika Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų
pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka ir neturėdamas Lietuvos Respublikoje išduotos odontologijos
praktikos ar burnos priežiūros praktikos licencijos (toliau – licencija). Odontologas ir burnos
priežiūros specialistas, laikinai besiverčiantis odontologijos ar burnos priežiūros praktika, turi šio
įstatymo 11 straipsnyje nustatytas profesines teises ir šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas profesines
pareigas, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnio 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas. Jeigu odontologas
ir burnos priežiūros specialistas, laikinai besiverčiantis odontologijos ar burnos priežiūros praktika,
nevykdo šioje dalyje nurodytų pareigų ir (ar) licencijas išduodanti institucija sužino faktų, kad
odontologas ar burnos priežiūros specialistas laikinai verčiasi odontologijos ar burnos priežiūros
praktika nesilaikydamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytos
tvarkos, licencijas išduodanti institucija nedelsdama apie tai informuoja odontologo ar burnos
priežiūros specialisto, laikinai besiverčiančio odontologijos ar burnos priežiūros praktika, kilmės
valstybės narės arba tos valstybės narės, iš kurios jis yra atvykęs, atsakingą instituciją. Odontologas
ir burnos priežiūros specialistas, laikinai besiverčiantis odontologijos ar burnos priežiūros
praktika, neprivalo tapti Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nariu.“
Pakeisti įstatymo 5 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:
„14. Už odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijos išdavimą imama
nustatyto dydžio valstybės rinkliava Licencijos išduodančios institucijos nustatyta tvarka
patvirtinto dydžio įmoka, kurios dydis negali būti didesnis už valstybės rinkliavos, mokamos

už analogiškus paraiškos dokumentus pateikus ir analogiškus procedūrinius veiksmus atlikus
išduodamas medicinos praktikos licencijas, dydį.“
3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas.
Papildyti įstatymo 12 straipsnį nauju 12 punktu ir šį punktą išdėstyti taip:
„13) tapti Odontologų rūmų nariu teisės aktų nustatyta tvarka.“
Buvęs straipsnio 12 punktas laikytinas 13 punktu.
4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas
Papildyti įstatymo 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Jeigu teismas, licencijas išduodanti institucija ar darbdavys nustatė odontologo ar burnos
priežiūros specialisto veiklos trūkumų ar veiksmų, galėjusių lemti ar lėmusių žalą ar pavojų pacientų
sveikatai, juos, vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Sveikatos priežiūros
specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu, vertina Profesinės kompetencijos
vertinimo komisija. Profesinės kompetencijos vertinimo komisija sudaroma iš 5 narių, iš jų 2 yra
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai ir 3 – Odontologų rūmų ar kitų odontologus ir burnos
priežiūros specialistus vienijančių asociacijų atstovai, turintys galiojančias licencijas. Profesinės
kompetencijos vertinimo komisiją kiekvienam konkrečiam atvejui išnagrinėti sudaro sveikatos
apsaugos ministras.“
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras
iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
3. Įsigaliojus šiam įstatymui Lietuvos Respublikos odontologų rūmai odontologijos praktikos
ir burnos priežiūros praktikos licencijas, dėl kurių išdavimo pareiškėjai kreipėsi iki šio įstatymo
įsigaliojimo, išduoda ir licencijų, kurių galiojimas sustabdytas iki šio įstatymo įsigaliojimo, galiojimo
sustabdymą panaikina arba galiojimą panaikina iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusių teisės
aktų nustatyta tvarka.
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