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ĮVADAS 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (toliau – VRC), įgyvendindamas profesinės 

reabilitacijos metodinio centro funkcijas, 2017 m. pabaigoje atliko profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančių įstaigų licencijavimo/akreditavimo sistemos sukūrimo poreikio tikslingumo vertinimą. 

Vertinimo tikslas – įvertinti esamos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos 

pokyčių būtinumą ir argumentuoti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų 

licencijavimo/akreditavimo sistemos sukūrimo ir įteisinimo tikslingumą, reikalinga apskaičiuoti 

sistemos sukūrimui reikalingus papildomus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, aprašyti įstaigų 

licencijavimą vykdysiančią institucinę struktūrą. Taip pat įvertinti realią pokyčių naudą negalią 

turinčiam asmeniui, kaip paslaugos gavėjui, galimą pokyčių poveikį profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančioms įstaigoms ir profesinės reabilitacijos programos efektyvumui – asmenų 

įsidarbinimui ir išsilaikymui darbo rinkoje. 

Analizės uždaviniai: 

 išanalizuoti esamą profesinės reabilitacijos situaciją; 

 išanalizuoti ir argumentuotai pagrįsti VRC vykdant 2012 m. pasirašytą sutartį Nr. 

2012/ES-1-S-12 su NRD, sukurtų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 

standartų, kurių sudėtinė dalis buvo Profesinės reabilitacijos įstaigų akreditavimo/licencijavimo 

tvarkos aprašo projekto (toliau ir – Aprašo projektas) tikslingumo ir reikalingumo poreikį, 

įvertinant sistemos sukūrimui reikalingus papildomus finansinius ir žmogiškuosius išteklius; 

 aprašyti 3 licencijavimo institucinės sandaros variantų struktūras; 

 argumentuotai pagrįsti realią pokyčių naudą negalią turinčiam asmeniui, kaip paslaugos 

gavėjui;  

 nurodyti galimą pokyčių poveikį profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms ir profesinės reabilitacijos programos efektyvumui – asmenų įsidarbinimui ir 

išsilaikymui darbo rinkoje. 

 

 



8 
 

1 . PROFESINĖS REABILITACIJOS SISTEMOS BEI PASLAUGŲ TEIKIMO 

NEĮGALIESIEMS ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1.1 Profesinės reabilitacijos sistemos raida ir teisinis reguliavimas 

 

2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (Žin., 

1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) (toliau – Įstatymas) buvo įtvirtinta nauja neįgalumo lygio ir 

darbingumo lygio nustatymo tvarka, pagal kurią darbingumo lygis vertinamas kompleksiškai – 

atsižvelgiant į bazinio darbingumo (asmens sveikatos būklės) ir profesinių, funkcinių veiksnių bei 

aplinkybių, įtakojančių žmogaus darbingumą, visumą. Darbingumo lygis nustatomas po to, kai yra 

panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos 

priemonės. Įstatymo tikslas – užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje, nustatyti 

neįgaliųjų socialinės integracijos principus, apibrėžti socialinės integracijos sistemą ir jos prielaidas 

bei sąlygas, neįgaliųjų socialinę integraciją įgyvendinančias institucijas, neįgalumo lygio ir 

darbingumo lygio nustatymą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, specialiųjų poreikių 

nustatymo ir tenkinimo principus. Įstatyme buvo reglamentuota profesinės reabilitacijos samprata bei 

pagrindiniai principai, įtvirtinantys prielaidas bei sąlygas sukurti profesinės reabilitacijos sistemą. 

Įstatyme apibrėžta, kad: 

 profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 

dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir 

kitomis poveikio priemonėmis; 

 profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą 

ir didinti jų įsidarbinimo galimybes. 

Profesinės reabilitacijos sistemos funkcionavimui užtikrinti buvo patvirtinti šie pagrindiniai, 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijus ir profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimą bei finansavimą reglamentuojantys teisės aktai: 

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-302 

„Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163, Nr. 70-2542); 

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A1-159 

„Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ 

(Žin., 2005, Nr. 70-2543). 

Sukūrus ir patvirtinus teisinę bazę, reglamentuojančią profesinės reabilitacijos sistemą, 2005 

m. spalio mėn. buvo pradėtos teikti profesinės reabilitacijos paslaugos.  

2005-2006 m. I pusmetį profesinės reabilitacijos paslaugas, laimėjusi Lietuvos darbo biržos 

(toliau – LDB) surengtą viešųjų pirkimų konkursą, teikė vienintelė įstaiga – VRC. 2005 m. dalyvauti 

profesinės reabilitacijos programose buvo nusiųsta tik 12 asmenų.  

2006 m. liepos mėn. LDB paskelbtą konkursą profesinės reabilitacijos paslaugoms pirkti 

laimėjo VRC ir pasirašė su LDB sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 

2006-2007 metams. Šį kartą VRC konkurse dalyvavo kartu su VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centru bei VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegijos Suaugusiųjų švietimo centru. Jungtinė trijų 

įstaigų veikla užtikrino platesnį profesinio mokymo paslaugų spektrą – profesinio mokymo programų 

skaičius išaugo nuo 7 iki 45 neformalių bei formalių profesinio mokymo programų. 

Siekiant priartinti profesinės reabilitacijos paslaugas arčiau neįgaliųjų gyvenamosios vietos 

bei padidinti profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą, LDB 2006 m. rugpjūčio mėn. surengė 

papildomą konkursą profesinės reabilitacijos paslaugoms pirkti, kurį laimėjo VšĮ „Profesijų spektras“ 

Druskininkuose, Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centras Radviliškyje, VšĮ Palangos 

reabilitacinė ligoninė Palangoje (kartu su Klaipėdos darbo rinkos mokymo centru) bei VšĮ „Vilties 

žiedas“ Kaune. Šie centrai neįgaliesiems siūlė apie 100 skirtingų profesinio mokymo programų. 2006 

m. teritorinėse darbo biržose buvo įregistruoti 252 asmenys, kuriems nustatytas profesinės 

reabilitacijos poreikis, profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 206 asmenys. Profesinės 
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reabilitacijos programa buvo nutraukta 20 asmenų. Profesinės reabilitacijos programą baigė 69 

asmenys, 23 iš jų įsidarbino. 

 

Profesinės reabilitacijos sistema vystėsi labai pamažu, nepanaudojant profesinės 

reabilitacijos paslaugoms teikti planuotų valstybės biudžeto lėšų bei nepasiekiant planuotų rezultatų. 

Pagrindines profesinės reabilitacijos sistemos vystymo problemas sudarė: 

 neišvystyta profesinės reabilitacijos infrastruktūra. Siekiant efektyvaus profesinės 

reabilitacijos sistemos funkcionavimo, užtikrinant profesinės reabilitacijos prieinamumą 

pagal nustatytą profesinės reabilitacijos poreikį, pirmiausia, reikėjo išvystyti profesinės 

reabilitacijos infrastruktūrą. Atsižvelgiant į bendrą šalyje gyvenančių darbingo amžiaus 

neįgalių asmenų skaičių ir galimą neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, 

Lietuvoje, iš viso, reikėjo ne mažiau kaip 500 reabilitacijos vietų, pasiskirstant jas tolygiai 

kiekvienoje iš 10 apskričių, viename reabilitacijos centre aptarnaujant 20-50 asmenų per 

dieną; 

 neužtikrintas profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas skirtingas negalias turintiems 

asmenims. 2006 m. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos teikė paslaugas 

asmenims, turintiems fizinę bei proto negalią. Nebuvo įstaigų, teikiančių paslaugas psichinę, 

regos, klausos negalią turintiems asmenims;  

 nepakankamas profesinės reabilitacijos sistemos metodinis pasiruošimas: neparengta 

visuotinai patvirtintų neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų bei asmens gebėjimų (įgūdžių) vertinimo metodikų, 

profesinės reabilitacijos paslaugų standartų, darbo su neįgaliaisiais metodikų, trūko 

kvalifikuotų specialistų, galinčių teikti kokybiškas profesinės reabilitacijos paslaugas 

neįgaliesiems. 

 neįgaliųjų motyvacijos stoka. Dėl neišvystytos profesinės reabilitacijos infrastruktūros 

(tolimas atstumas iki profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos) neįgalieji 

atsisakydavo vykti į profesinės reabilitacijos įstaigą, esančią toli nuo namų, dėl nepakankamo 

gerosios profesinės reabilitacijos patirties, jos naudingumo neįgaliesiems ir visuomenei 

viešinimo, dėl informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas bei 

mokymų programas trūkumo, o taip pat dėl neįgaliųjų nesuinteresuotumo dirbti. 

 nepakankamas profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių institucijų ir įstaigų 

bendradarbiavimas. 

 

Siekiant užtikrinti efektyvesnį profesinės reabilitacijos sistemos funkcionavimą ir geresnius 

neįgaliųjų integracijos į darbo rinką rezultatus, 2007 m. birželio 6 d. LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu Nr. A1-157 patvirtinta Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 m. 

strategija (toliau vadinama – 2007-2012 m. strategija). Minėta 2007-2012 m. strategija numatė teisės 

aktų, reguliuojančių profesinės reabilitacijos sistemą, tobulinimą, gerinant profesinės reabilitacijos 

infrastruktūrą, siekiant tolygaus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įtaigų pasiskirstymo 

šalyje, organizuojant visuomenės informavimo kampanijas apie profesinės reabilitacijos sistemą 

Lietuvoje, skatinant profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių institucijų, įstaigų ir neįgaliųjų 

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, taip pat tobulinant profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo metodinę bazę ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikaciją. Už strategijos 

įgyvendinimą buvo atsakinga LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų 

departamentas (toliau – NRD), Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – NDNT) ir LDB. 

Pagrindinis 2007-2012 m. strategijos tikslas – sukurti teisinę, ekonominę ir organizacinę profesinės 

reabilitacijos sistemą, užtikrinančią galimybes neįgaliesiems įsitraukti į darbo rinką.  

Pagrindiniam tikslui įgyvendinti 2007-2012 m. strategijoje buvo nustatyti šie tikslai ir 

uždaviniai: 

 tobulinti profesinės reabilitacijos sistemos teisinę bazę, išanalizuojant ir parengiant teisės 

aktų, reguliuojančių profesinės reabilitacijos sistemos sritį, pakeitimo projektus; 
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 didinti profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei įvairovę, tobulinant profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemą, plėtojant profesinės reabilitacijos 

infrastruktūrą, užtikrinančią profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems 

pagal jų negalios pobūdį, organizuojant visuomenės informavimo priemones, didinant 

sistemoje dalyvaujančių institucijų bei įstaigų atsakomybę pagal kompetenciją gerinant 

profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą, skatinant profesinės reabilitacijos 

sistemoje dalyvaujančių institucijų, įstaigų bei neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų 

bendradarbiavimą, sukuriant bendrą profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių 

institucijų kompiuterinę duomenų bazę apie profesinės reabilitacijos programos dalyvius 

ir šias paslaugas teikiančias įstaigas; 

 gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, konkurso būdu atrenkant įstaigas, 

vykdančias profesinės reabilitacijos metodinių centrų funkcijas, tobulinant profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo metodinę bazę, nuolat tobulinant profesinės reabilitacijos 

specialistų kvalifikaciją. 

2007-2012 m. strategijoje nustatyti šie strateginio tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 baigusių profesinės reabilitacijos programas ir įsidarbinusių neįgalių asmenų dalis tarp 

profesinės reabilitacijos programas baigusių neįgalių asmenų (2006 m. – 33 procentai, 

2012 m. siektina reikšmė – 60 procentų); 

 įsteigtų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (2006 m. – 5 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, 2012 m. siektinas skaičius – 

kiekvienoje apskrityje įsteigti mažiausiai vieną profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančią įstaigą); 

 profesinės reabilitacijos programose dalyvaujančių neįgalių asmenų skaičius (2006 metais 

– 206 asmenys, 2012 m. siektinas skaičius – 600 asmenų); 

 Įgyvendinus 2007-2012 m. strategiją, pasiekti šie rezultatai:  

1) patobulinta profesinės reabilitacijos sistemos teisinė bazė. Siekiant kuo efektyvesnio 

sistemos funkcionavimo, parengti ir patvirtinti šie pagrindiniai profesinės reabilitacijos sistemos sritį 

reguliuojančių teisės aktų pakeitimo projektai:  

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimai (Žin., 

2005, Nr. 70-2542; 2006, Nr. 86-3372; 2007, Nr. 59-2307; 2009, Nr. 26-1042; 2009, Nr. 

45-1789; 2009, Nr. 87-3725; 2010, Nr. 9-458; 2011, Nr. 10-454; 2011, Nr. 157-7434; 2013, 

Nr. 28-1338; 2013, Nr. 112-5609; TAR, 2014, Nr. 3939; TAR, 2014, Nr. 9815); 

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005  m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-159 „Dėl 

Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimai (Žin., 2006, Nr. 51-1897; TAR, 2014-04-01, Nr. 3938). 

2) atlikus profesinės reabilitacijos sistemą reglamentuojančios teisinės bazės tobulinimą, 

įtvirtinti šie pagrindiniai profesinės reabilitacijos sistemos funkcionavimą užtikrinantys principai: 

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su LDB atsako už profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo organizavimą; 

 Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia įstaigos, atitinkančios LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms: asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos 

paslaugas, profesinės reabilitacijos centrai, profesinio mokymo ir kitos įstaigos; 

 Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, atitinkančias LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančioms įstaigoms, parenka LDB, vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 

1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) ir kitais teisės aktais; 

 Profesinės reabilitacijos programose dalyvauja asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta 

tvarka yra nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis; 
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 Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, vadovaudamasi LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministro patvirtintais kriterijais, nustato ir išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų 

poreikio išduoda NDNT; 

 Teritorinė darbo birža, vadovaudamasi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais 

kriterijais, priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis į NDNT 

nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio. Profesinės reabilitacijos paslaugų 

poreikis nustatomas, kai: 

 asmuo pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo; 

 asmenį siunčia į NDNT teritorinė darbo birža. 

 Asmenys, gavę NDNT išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, per nustatytą 

laiką kreipiasi į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą. Ši įstaiga išduoda asmeniui 

siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, kurioje pagal sudarytą 

individualią profesinės reabilitacijos programą asmeniui yra teikiamos profesinės 

reabilitacijos paslaugos. Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro šios paslaugos: 

  profesinių gebėjimų įvertinimas; 

  profesinis orientavimas ir konsultavimas; 

  profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas; 

  pagalba įsidarbinant; 

  palaikymas darbo vietoje. 

 Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, nustatomas asmens darbingumo lygis; 

 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto, Užimtumo 

fondo, ES struktūrinių fondų ir kitų lėšų; 

 Profesinės reabilitacijos programoje dalyvaujantiems asmenims nuo pirmos dalyvavimo 

programoje dienos, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, skiriama ir mokama 

profesinės reabilitacijos pašalpa. Ši pašalpa mokama iš Valstybinio socialinio draudimo 

fondo biudžeto arba iš valstybės biudžeto lėšų, atsižvelgiant į tai, ar asmuo yra draudžiamas 

visų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu. 

 

Tobulinant profesinę reabilitaciją reglamentuojančią teisinę bazę, buvo atlikti šie 

pagrindiniai pakeitimai: 

 patobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijai, sudarant 

galimybes dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje asmenims, kuriems reikalinga 

nuolatinė pagalba ar nuolatinė priežiūra, taip pat asmenims, kuriems paskirtos 

priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinis stebėjimas, pirminės psichikos 

sveikatos priežiūros sąlygomis bei asmenims, kurių darbingumas (funkcinis aktyvumas) 

yra 3 ir mažiau valandų per darbo dieną; 

 pakeista asmenų, turintiems nustatytą darbingumo lygį, siuntimo į profesinės reabilitacijos 

įstaigą tvarka, nustatanti, kad asmenys, norintys dalyvauti profesinės reabilitacijos 

programoje, pirmiausia kreipiasi ne į NDNT, bet į teritorinę darbo biržą, kuri priima 

sprendimą siųsti asmenis į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio; 

 sumažinta tikslinė profesinės reabilitacijos programoje dalyvaujančių asmenų grupė – 

profesinės reabilitacijos poreikis nenustatomas ir profesinės reabilitacijos paslaugos 

neteikiamos asmenims, turintiems nustatytą 50-55 proc. darbingumo lygį; 

 numatyta galimybė nutraukti asmeniui profesinės reabilitacijos programą, jei po atlikto 

asmens profesinių gebėjimų įvertinimo profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga 

nustato, kad asmeniui dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje yra netikslinga, 

teritorinė darbo birža priima sprendimą nutraukti profesinės reabilitacijos programą; 

 sugriežtinta programoje dalyvaujančio asmens atsakomybė už programos nutraukimą be 

pateisinamos  priežasties. Nustatyta, kad, kai nebaigta profesinės reabilitacijos programa 

nutraukiama praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo profesinės reabilitacijos 

pradžios (kai asmuo savo iniciatyva nutraukia profesinės reabilitacijos programą, asmuo 
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nesilaiko sutarties su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga dėl asmens 

dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų arba asmuo be pateisinamos 

priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje), 

asmuo atlygina teritorinei darbo biržai faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą 

(ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas; 

 sumažinti vienos dienos dalyvavimo programoje, asmens apgyvendinimo, maitinimo bei 

transporto paslaugų teikimo programos dalyviams įkainiai; 

 reglamentuota nauja profesinės reabilitacijos programos (ciklo) paslauga „Palaikymas 

darbo vietoje“, užtikrinanti pagalbos teikimą įsidarbinusiam asmeniui, sprendžiant jo 

socialinių įgūdžių trūkumo, adaptacijos darbo vietoje, motyvacijos dirbti problemas, taip 

pat apimanti tarpininkavimo tarp asmens ir darbdavio bei jų konsultavimo, siekiant 

išspręsti problemas, susijusias su darbo santykiais ar sąlygomis paslaugų, bei kitos 

pagalbos, siekiant kuo efektyvesnės ir ilgalaikės integracijos į darbo rinką, teikimą. 

 nustatyta maksimali paslaugos teikimo trukmė bei įkainis. 

 

Siekiant didinti profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei įvairovę, plėtojant 

profesinės reabilitacijos infrastruktūrą, užtikrinančią profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą 

neįgaliesiems pagal jų negalios pobūdį: 

 pasinaudota Europos regioninės plėtros fondo parama pagal Lietuvos 2004-2006 m. 

Bendrojo programavimo dokumento I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros 

plėtra“ 5 priemonę ,,Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų 

institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio 

fondo remiamas priemones)“. Iš viso buvo pasirašyta 12 sutarčių, kurių vertė 7,65 mln. 

Eur, iš jų 6 sutartys – investiciniams projektams rengti ir tiek pat profesinės reabilitacijos 

infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti. Įgyvendinus profesinės reabilitacijos 

infrastruktūros plėtros projektus, Vilniuje, Kaune, Druskininkuose, Šiauliuose bei 

Tauragėje buvo pastatytos arba rekonstruotos ir aprūpintos visa reikalinga įranga 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančios įstaigos. 

 profesinės reabilitacijos sistemos plėtojimas taip pat buvo remiamas, teikiant paramą pagal 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, 

švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V priemonę „Neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra (profesinės reabilitacijos paslaugas 

neįgaliesiems teikiančių įstaigų steigimas ar plėtra: statyba, rekonstravimas, materialinės 

bazės kūrimas ar stiprinimas, aplinkos pritaikymas)“. Šiai priemonei įgyvendinti pasirašyta 

sutarčių už bendrą 12,16 mln. Eur sumą, iš jų ES lėšos – 10,38 mln. Eur; 

 įgyvendinus profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektus, įrengti 8 neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos centrai Radviliškyje, Mažeikiuose, Klaipėdoje, Panevėžyje, 

Palangoje, Trakuose, Utenoje ir Kaune pastatytos arba rekonstruotos ir aprūpintos visa 

reikalinga įranga profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančios įstaigos; 

 įgyvendinus profesinės reabilitacijos infrastruktūros projektus, 2013 m. Lietuvoje jau veikė 

13 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų ir keturių įstaigų skyriai arba filialai 

kituose miestuose. Dauguma įstaigų teikė paslaugas visas negalias (regos, klausos, 

intelekto, fizinę ir psichikos) turintiems asmenims. 2013 m. profesinės reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems Lietuvoje teikė šios įstaigos: 

1. BĮ Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras (Radviliškyje); 

2. VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras (Utenoje); 

3. VšĮ „Profesijų spektras“ (Druskininkuose, padalinys – Marijampolėje); 

4. VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras (Klaipėdoje); 

5. VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė (Palangoje); 

6. VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Panevėžyje); 

7. VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (Trakuose); 
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8. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (Vilniuje, padalinys Kaune); 

9. VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras (Vilniuje) (toliau – „Rastis“); 

10. VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (Vilniuje, padalinys 

Druskininkuose); 

11. VšĮ „Vilties žiedas“ (Kaune); 

12. VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras (Šiauliuose, padalinys Mažeikiuose); 

13.  BĮ Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras1. 

 

Išaugęs profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų bei jų filialų skaičius užtikrino 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo prieinamumą skirtingas negalias turintiems asmenims 

visoje Lietuvos teritorijoje. Tokiu būdu sudarytos sąlygos didesniam asmenų, turinčių įvairias 

negalias, skaičiui visoje Lietuvoje gauti profesinės reabilitacijos paslaugas (žr. Pav. 1). 

 

 

       Judėjimo negalia 

       Jutimo negalia 

       Psichikos negalia 

       Intelekto negalia 

 

Pav. 1. Įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, pasiskirstymas Lietuvoje 2013 m.  

Įgyvendinant 2007-2012 m. strategijoje nustatytus tikslus bei uždavinius profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo srityje,  2010 m. konkurso būdu atrinktos dvi 

valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos įstaigos, vykdančios profesinės reabilitacijos metodinių 

centrų funkcijas – VRC ir VšĮ „Vilties žiedas“. Per 2010-2012 m. metodinių centrų organizuotuose 

                                                 
1 2014 m. liepos 10 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-368 „Dėl Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos 

centro reorganizavimo“ 2014 m. lapkričio 19 d. BĮ Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras buvo reorganizuotas 

prijungiant jį prie Adakavo socialinės globos namų. Reorganizavus BĮ Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centrą profesinės 

reabilitacijos paslaugos jame neteikiamos. 
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mokymuose kvalifikaciją patobulino per 300 profesinės reabilitacijos specialistų, atlikti esamos 

situacijos profesinės reabilitacijos srityje Lietuvoje tyrimai bei išanalizuota 21 Europos šalies patirtis 

teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, atnaujinta profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo fizinę negalią turintiems asmenims metodika, parengti ir išleisti metodiniai leidiniai, 

metodinė medžiaga, skirta profesinės reabilitacijos specialistams bei įgyvendintos kitos, profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybę gerinančios veiklos. 

Pasibaigus metodinių centrų veiklos laikotarpiui, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 13 d. 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Profesinės reabilitacijos metodinių 

centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“, 2014 m. 

buvo organizuotas naujas profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkursas. 

Tinkamiausia organizacija profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijoms vykdyti metodinių 

centrų atrankos ir veiklos vertinimo komisijos buvo pripažinta VRC. Remiantis šiuo sprendimu ir 

2014 m. birželio 11 d. NRD direktoriaus įsakymu Nr. V-25 „Dėl Profesinės reabilitacijos metodinių 

centrų sąrašo patvirtinimo“, VRC penkeriems metams suteiktas  Profesinės reabilitacijos metodinio 

centro statusas (toliau vadinama – metodinis centras).  

Metodinio centro tikslas – tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 

sistemą šalyje ir gerinti šių paslaugų kokybę. Įgyvendindamas šį tikslą, metodinis centras vykdo šiuos 

uždavinius: kurti ir tobulinti bendrą šalies mastu profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

neįgaliesiems metodinę bazę, tobulinti specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas 

neįgaliesiems, kvalifikaciją, skleisti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems gerąją 

patirtį. VRC, įgyvendindamas Profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijas, vykdo veiklą 

pagal užduotis, suderintas su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2017 m. buvo organizuotas 

papildomas profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkursas, kurį laimėjo „Vilties 

žiedas“. Taigi 2017 m. Lietuvoje veikia 2 profesinės reabilitacijos metodiniai centrai. 

Nuo 2014 m. liepos 1 d. įsigaliojus LR socialinės apsaugos ir darbo ir LR sveikatos apsaugos 

ministrų įsakymu Nr. A1-131/V-349 patvirtintiems Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo 

(patvirtinto 2005 m. kovo 21 d. Nr. A1-78/V-179) pakeitimams, NDNT, nustatydama asmens 

darbingumo lygį, vertina ne tik medicininius, t. y. bazinį darbingumą, kriterijus, bet ir asmens 

gebėjimą dalyvauti, bet ir socialinius faktorius, darančius įtaką asmens darbingumo lygiui. Nuo 

medicininio darbingumo lygio vertinimo modelio Lietuvoje buvo pereita prie biopsichosocialinio, 

kai vertinant negalią atsižvelgiama ne tik į sveikatos ir organizmo funkcijų sutrikimus, bet ir 

veiksnius, kurie riboja asmens veiklą ir galimybę dalyvauti: fizinės, darbinės ir informacinės aplinkos 

pritaikymo (prieinamumo) sąlygas, socialiniai veiksniai. Atsižvelgiant į tai, įgyvendinant minėtą 

strategiją, buvo tobulinama profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistema, įtvirtinant 

biopsichosocialinį modelį darbingumo lygio nustatyme.  

Siekiant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo srityje metodinis 

centras rengė paslaugų teikimo metodikas skirtingas negalias turintiems asmenims bei reikalavimus 

specialistams, teikiantiems profesinės reabilitacijos paslaugas. 2016 m. sausio 6 d. LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymu A1-3 buvo patvirtintos ir nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, intelekto, psichikos 

ar fizinę negalią, metodika ir Bendrieji reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

teikiantiems specialistams. 

2017 m. Lietuvoje profesinės reabilitacijas paslaugas teikė 16 įstaigų (12 įstaigų ir 4 šių 

įstaigų filialai ar skyriai esantys kituose miestuose nei pati įstaiga). Dauguma įstaigų deklaruoja 

galinčios profesinės reabilitacijos paslaugas teikti įvairią negalią turintiems asmenims, tik dvi įstaigos 

daugiau specializuojasi teikdamos paslaugas tik vieną-dvi skirtingą negalią turintiems asmenims: VšĮ 

„Rastis“ – psichikos ir intelekto negalią ir VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – fizinę negalią 

turintiems asmenims (žr. Lentelė 1). 
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Lentelė 1. Įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, deklaravimas teikti profesinės 

reabilitacijos paslaugas įvairią negalią turintiems asmenims 2017 m. 
 

Įstaigos pavadinimas Regos Klausos Intelekto Psichikos Fizinė 

BĮ Radviliškio technologijų ir verslo mokymo 

centras  

     

VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo 

centras  

     

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centras 

     

VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė       

VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras       

VšĮ „Profesijų spektras“ (Druskininkai)      

VšĮ „Profesijų spektras“ Marijampolės filialas      

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras       

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 

Mažeikių padalinys 

     

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras       

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (Vilnius)      

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras Kauno 

filialas 

     

VšĮ „Rastis“ (Vilnius)      

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo 

centras  

     

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo 

centras Druskininkų filialas 

     

VšĮ „Vilties žiedas“ (Kaunas)      

 

 

1.2 Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo sistema 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato NDNT asmenims, pirmą kartą kreipiantis 

į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo arba asmenims, kuriems jau nustatytas darbingumo lygis, 

kreipiantis į NDNT teritorinės darbo biržos siuntimu ir asmens prašymu nustatyti profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikį. NDNT asmeniui profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato  

vadovaudamasi LR socialinės apsaugos ir darbo ir LR sveikatos apsaugos ministrų 2005 m. kovo 21 

d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 

31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo 

ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

Profesinės reabilitacijos taisyklės). Šiuo metu profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas 

darbingo amžiaus asmenims, turintiems nustatytą 0-45 proc. darbingumo lygį arba 0-50 proc. bazinio 

darbingumo lygį, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę 

kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesiją, arba 

atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo 

funkcijų sutrikimų, atsižvelgiant į medicininius, funkcinius, profesinius ir kitus kriterijus, turinčius 

įtakos asmens profesinei reabilitacijai bei jo įsidarbinimo galimybėms (amžius ir motyvacija). 

Asmenims, kurie atitinka minėtus kriterijus išduodama išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų 
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poreikio, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu 

Nr. A1-114 „Dėl išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio formos patvirtinimo“.  

Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų 

poreikio gavimo dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą, kuri sudaro su asmeniu sutartį dėl profesinės 

reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų ir išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančią įstaigą. Asmeniui paliekama teisė rinktis profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikėją (žr. Pav. 2). 

 

Pav. 2. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio (PRP) nustatymas ir profesinės reabilitacijos (PR) 

įgyvendinimas. 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas viešojo pirkimo būdu parenka LDB, 

vadovaudamasi LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-

159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo 

patvirtinimo“. Profesinės reabilitacijos paslaugas gali teikti: 

1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas; 

2. profesinės reabilitacijos centrai; 

3. profesinio mokymo ir kitos įstaigos. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus, profesinės reabilitacijos paslaugų 

organizatorius bei teikėjus, šių paslaugų teikimą ir finansavimą nustato Profesinės reabilitacijos 

taisyklės. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir LDB atsakinga už profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo organizavimą. 
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Pagrindiniai reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugoms bei reikalavimai profesinės 

reabilitacijos įstaigoje dirbantiems specialistams apibrėžiami LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu A1-3 patvirtintoje Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

asmenims, turintiems regos, klausos, intelekto, psichikos ar fizinę negalią, metodika ir Bendruosiuose 

reikalavimuose profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams.  

Dalyvaudamas profesinės reabilitacijos programoje asmuo gauna profesinės reabilitacijos 

pašalpą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413 

patvirtintais Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatais, reglamentuojančiais 

profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimo tvarką. Taip pat asmeniui yra kompensuojamos 

transporto bei apgyvendinimo išlaidos, jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne 

asmens gyvenamojoje vietovėje ir maitinimo išlaidos. Pakartotinai asmuo gali būti siunčiamas į 

profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 5 m. nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar 

nutraukimo, išskyrus, kai dėl objektyvių priežasčių asmeniui pakartotinė profesinė reabilitacija 

reikalinga anksčiau.  

 
 

1.3 Profesinės reabilitacijos paslaugų programa (ciklas) 

 

Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro 5 dalys: profesinių gebėjimų įvertinimas, 

profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas, 

pagalba įsidarbinant, palaikymas darbo vietoje (žr. Pav. 3).  

 

 
 

 

 

Reikalavimus profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalims ir paslaugas teikiantiems 

specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos įstaigoje, apibrėžia 2016 m. sausio 6 d. LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-3 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, intelekto, psichikos ar fizinę negalią, metodikos ir 

bendrųjų reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams 

patvirtinimo” patvirtinta Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, 

iki 5 d.d.
• Profesinių gebėjimų įvertinimas

iki 5 d.d.
• Profesinis orientavimas ir konsultavimas

iki 30 d.d. + 
PM (iki 220 

d.d.)

• Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas

iki 5 d.d.
• Pagalba įsidarbinant

iki 48 val. per 
6 mėn.

• Palaikymas darbo vietoje

Pav. 3. Profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalys. 
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klausos, intelekto, psichikos ar fizinę negalią, Metodika ir Bendrieji reikalavimai profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams. Metodikos tikslas – užtikrinti 

kokybišką, metodiškai pagrįstą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą skirtingą negalią turintiems 

programos dalyviams, siekiant atkurti arba didinti jų darbingumą, profesinę kompetenciją bei 

pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis 

poveikio priemonėmis. 

 

Profesinių gebėjimų įvertinimas 

 

Profesinės reabilitacijos programa pradedama profesinių gebėjimų įvertinimu. Profesinių 

gebėjimų įvertinimo paslaugų tikslas – įvertinti programos dalyvio darbinei veiklai reikalingas 

psichosocialines savybes ir (ar) funkcinio pajėgumo gebėjimus (fizines savybes, reikalingas darbui) 

bei programos dalyvio galimybes dirbti. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas teikia specialistų 

komanda, kurią sudaro: socialinis darbuotojas (vadovauja specialistų komandai) ir (ar) specialistai, 

atliekantys įdarbinimo ir atvejo vadybininko funkcijas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas, 

profesijos mokytojai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (toliau – FMR gydytojas), 

gydytojas psichiatras (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems psichikos negalią), 

specialusis pedagogas logopedas (toliau – logopedas) (teikiantis paslaugas programos dalyviams, 

turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų bei mokymosi sunkumų), surdopedagogas (teikiantis 

paslaugas programos dalyviams, turintiems klausos negalią), tiflopedagogas (teikiantis paslaugas 

programos dalyviams, turintiems regos negalią). Profesinių gebėjimų įvertinimas apima: bendrųjų 

darbinei veiklai reikalingų psichosocialinių savybių įvertinimą, bendrųjų funkcinio pajėgumo 

gebėjimų (fizinių savybių, reikalingų darbui), funkcinių gebėjimų, profesinių gebėjimų ir įgūdžių 

įvertinimą bei specifinių savybių ir (ar) gebėjimų įvertinimą (žr. Pav. 4).  

 

 
 

Pav. 4. Profesinių gebėjimų įvertinimo sudėtinės dalys ir paslaugas teikiantys specialistai. 

Profesinių gebėjimų įvertinimo metu turi būti vertinama regos, klausos negalią, sutrikusio 

intelekto, psichikos, fizinę negalią bei kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių programos dalyvių 

specifinės savybės ir (ar) gebėjimai. Tai yra negalią turinčio programos dalyvio profesinei (darbinei) 

Bendrųjų psichosocialinių savybių vertinimą apima:

•Psichologas
1. psichoemocinės būklės įvertinimas ir galimų 
pažintinių funkcijų sutrikimų išsiaiškinamas;

•Socialinis darbuotojas ir (ar)

•Specialistas, atliekantis 
įdarbinimo vadybininko 
funkcijas

2. socialinės padėties įvertinimas ir socialinių 
problemų išsiaiškinamas. 

Bendrųjų funkcinio pajėgumo, funkcinės būklės bei profesinių gebėjimų ir 
įgūdžių vertinimą apima:

•Kineziterapeutas ir (ar)

•Ergoterapeutas

1. fizinių savybių, reikalingų darbui (pvz., 
sėdėjimo, stovėjimo, rankų judesių ir t.t.), 

įvertinimas;

•FMR gydytojas

•Psichiatras (turintiems 
psichikos negalę)

2. galimybių ir apribojimų įgyti norimą profesinę 
kvalifikaciją ir (ar) dirbti įvertinimas, indikacijų ir 
kontraindikacijų teikti PR paslaugas nustatymas;

•Profesijos mokytojas (-ai)3. praktinių profesinių gebėjimų įvertinimas.
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veiklai atlikti reikalingos savybės, nulemtos negalios pobūdžio (žr. Pav. 5). Taip pat atsižvelgiant į 

programos dalyvio negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus turi būti vertinama, ar reikalingos 

techninės pagalbos priemonės, darbo vietos ar mokymosi aplinkos pritaikymas, užtikrinantis 

kokybišką ir saugų paslaugų teikimą ir darbinę veiklą. Vertinimą pagal kompetenciją atlieka 

ergoterapeutas, profesijos mokytojas, prireikus – kiti specialistai (pvz., tiflopedagogas). 

 

 
 

Pav. 5. Specifinių savybių ir (ar) gebėjimų vertinimas pagal negalios pobūdį ir paslaugas teikiantys 

specialistai. 

Profesinis orientavimas ir konsultavimas 

 

Įvertinus programos dalyvio profesinius gebėjimus pradedamos teikti profesinio 

orientavimo ir konsultavimo paslaugos. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų tikslas – 

padėti programos dalyviui priimti racionalų ir motyvuotą sprendimą dėl jo turimus ir (ar) galimus 

•Orientacijos ir mobilumo, skaitymo ir rašymo Brailio raštu, 
funkcinio regėjimo įvertinimas. Tiflopedagogas.

•Girdimojo dėmesio ir atminties įvertinimas. Psichologas. 

•Lytos įvertinimas. Ergoterapeutas.

Regos negaliaRegos negalia

•Sakytinės, rašytinės kalbos, gestų kalbos, skaitymo iš lūpų, 
funkcinės klausos įvertinimas. Surdopedagogas ar logopedas.

•Vaizdinės atminties gebėjimų įvertinimas. Psichologas.

Klausos 
negalia
Klausos 
negalia

•Savipriežiūros, orientacijos laiko atžvilgiu įvertinimas. 
Ergoterapeutas.

•Darbo santykių suvokimo, sprendimų priėmimo, bendravimo 
normų laikymosi, savisaugos, drausmės, instrukcijų 
laikymosi įvertinimas. Socialinis darbuotojas ir (ar) 
psichologas.

Sutrikusį 
intelektą 
turintys 
dalyviai

Sutrikusį 
intelektą 
turintys 
dalyviai

•Savipriežiūros, rūpinimosi savo sveikata gebėjimų 
įvertinimas. Ergoterapeutas.

•Dienos režimo laikymosi, santykių užmezgimo, 
tarpasmeninės sąveikos, streso, krizės ir kitų psichologinių 
problemų įveikos įvertinimas. Socialinis darbuotojas ir (ar) 
psichologas

Psichikos 
negalia

Psichikos 
negalia

•Trumpalaikės atminties, asociacinės (loginės) atminties, 
erdvinio mąstymo ir suvokimo, normų laikymosi įvertinimas. 
Psichologas. 

•Judėjimo naudojantis techninės pagalbos priemonėmis, 
judėjimo naudojantis transportu, persikėlimo, naudojimosi 
plaštaka tiksliems veiksmams atlikti gebėjimų įvertinimas. 
Ergoterapeutas ar kineziterapeutas.

Fizinė negaliaFizinė negalia

•Kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos gebėjimų 
įvertinimas. Logopedas. 

Kalbos ir 
komunikacijos 

sutrikimus 
turintys dalyviai 

Kalbos ir 
komunikacijos 

sutrikimus 
turintys dalyviai 
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atkurti profesinius gebėjimus atitinkančios profesijos ir (ar) darbinės veiklos pasirinkimo. Profesinio 

orientavimo ir konsultavimo paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro: socialinis 

darbuotojas (vadovauja specialistų komandai) ir (ar) specialistai, atliekantys įdarbinimo ir atvejo 

vadybininko funkcijas, profesijos mokytojai, psichologas. Profesinis orientavimas ir konsultavimas 

apima šias paslaugas: motyvacijos mokytis (dirbti) bei asmeninių savybių analizę, informavimą apie 

profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, planuojamos įgyti profesijos praktinį išbandymą, 

konsultavimą profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais ir 

pagalbą renkantis ar keičiant profesiją (žr. Pav. 6). 

 

 

 
 

Pav. 6. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų sudėtinės dalys ir paslaugas teikiantys 

specialistai. 

 

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas 

 

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas socialinio, psichologinio, 

reabilitacijos, darbo imitavimo bei kitomis poveikio priemonėmis taikomas, kai:  

 programos dalyvio profesiniai gebėjimai ir (ar) praktiniai įgūdžiai yra nepakankami 

pasirinktai profesijai įgyti ir (ar) būsimai darbinei veiklai atlikti;  

 programos dalyviui reikalinga pagalba sprendžiant jo psichologines, socialines bei kitas 

problemas, trukdančias įgyvendinti individualius profesinės reabilitacijos tikslus ir (ar) atlikti būsimą 

darbinę veiklą. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugų tikslas – atkurti prarastus bei 

lavinti esamus, bet nepakankamus ar išugdyti naujus, reikalingus darbui programos dalyvio 

profesinius gebėjimus, savybes bei įgūdžius. Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas 

turi būti atliekamas taikant socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo bei kitas 

poveikio priemones, atsižvelgiant į programos dalyvio negalios pobūdį (žr. Pav. 7).  

Profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugas teikia specialistų komanda, 

kurią sudaro: socialinis darbuotojas (vadovauja specialistų komandai) ir (ar) specialistas, atliekantis 

atvejo vadybininko funkcijas, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, profesijos mokytojai, 

FMR gydytojas, psichiatras (teikiantis paslaugas psichikos ligomis sergantiems programos 

•Psichologas
Motyvacijos mokytis (dirbti) bei 

asmeninių savybių analizė.

•Socialinis darbuotojas ir (ar)

•specialistas, atliekantis įdarbinimo 
vadybininko funkcijas,

•profesijos mokytojas.

Informavimas apie profesinio mokymo 
ir įsidarbinimo galimybes.

•Profesijos mokytojas
Planuojamos įgyti profesijos praktinis 

išbandymas.

•Socialinis darbuotojas ir (ar)

•psichologas,

•specialistas, atliekantis įdarbinimo 
vadybininko funkcijas.

Konsultavimą profesinio kryptingumo, 
tinkamumo, profesinės karjeros 
planavimo klausimais ir pagalba 
renkantis ar keičiant profesiją.
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dalyviams), logopedas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų bei mokymosi sunkumų), surdopedagogas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, 

turintiems klausos negalią), tiflopedagogas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems 

regos negalią). 

 
Pav. 7. Profesinių gebėjimų atkūrimo paslaugų sudėtinės dalys ir paslaugas teikiantys specialistai. 

Profesinio mokymo paslaugos teikiamos, kai:  

1. programos dalyvis neturi profesinio išsilavinimo ar kvalifikacijos;  

2. programos dalyvis turi persikvalifikuoti, kai: 

2.1. dėl sveikatos būklės programos dalyvis negali dirbti pagal turimą profesinę 

kvalifikaciją;  

2.2. programos dalyvio turima profesinė kvalifikacija neatitinka šiuolaikinės darbo 

rinkos reikalavimų arba nepaklausi darbo rinkoje. 

Teikiant profesinio mokymo paslaugas, programos dalyviui turi būti organizuojami teorinio 

ir praktinio profesinio mokymo užsiėmimai, kurie vykdomi pagal programos dalyviui parengtą 

individualų profesinio mokymo planą, siekiant išdėstyti visą profesinio mokymo programą. 

Profesinio mokymo paslaugas teikia profesijos mokytojas. 

 

Pagalba įsidarbinant 

 

Suteikus profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugas, jei programos 

dalyvis neturi darbo arba turi darbo pasiūlymą, bet jam reikalingos tarpininkavimo įdarbinant arba 

darbdavio konsultavimo darbo vietos pritaikymo ar kitais klausimais paslaugos, jam teikiama pagalba 

įsidarbinant. Pagalbos įsidarbinant paslaugų tikslas – padėti programos dalyviui įsidarbinti jo 

atkurtus gebėjimus ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją atitinkančioje darbo vietoje. Pagalbos 

įsidarbinant paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro: socialinis darbuotojas (vadovauja 

specialistų komandai) ir (ar) specialistai, atliekantys įdarbinimo ir atvejo vadybininko funkcijas, 

psichologas, jei reikia – kineziterapeutas, ergoterapeutas. Pagalbą įsidarbinant sudaro šios paslaugos: 

darbo paieškos įgūdžių formavimas, informacijos rinkimas, padėties darbo rinkoje analizė ir galimos 

įsidarbinimo vietos paieška, pasirengimas pokalbiui su darbdaviu, tarpininkavimas įdarbinant, darbo 

vietos įvertinimas ir darbdavių konsultavimas (žr. Pav. 8). 

 

Reabilitacinio 
poveikio 

priemonės

Kineziterapijos 
paslaugos

Ergoterapijos 
paslaugos

Psichologinio 
poveikio 

priemonės

Psichologinių ir 
emocinių problemų 

sprendimas

Psichosocialinių 
savybių lavinimas

Specifinių savybių 
lavinimas

Socialinio 
poveikio 

priemonės

Socialinės 
adaptacijos 
lavinimas

Specifinių savybių 
lavinimas

Darbo imitavimo 
poveikio 

priemonės

Naudojant 
standartizuotas 

darbo imitavimo 
priemones

Mokymo 
klasėje

Kitos poveikio 
priemonės

Tiflopedagogo 
paslaugos

Surdopedagogo 
paslaugos

Psichiatro 
paslaugos

Logopedo 
paslaugos
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Pav. 8. Pagalbos įsidarbinant paslaugų sudėtinės dalys ir paslaugas teikiantys specialistai. 

Palaikymas darbo vietoje 

 

Kai įsidarbinusiam programos dalyviui ir (ar) darbdaviui, bendradarbiams kyla sunkumų, 

susijusių su darbo santykiais, sąlygomis, programos dalyvio adaptacija darbo vietoje ir (ar) kitų 

problemų, trukdančių programos dalyvio darbinei veiklai ir keliančių darbinės veiklos nutraukimo 

riziką, asmeniui yra teikiamos palaikymo darbo vietoje paslaugos. Palaikymo darbo vietoje paslaugos 

pradėtos teikti įsigaliojus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 kovo 31 d. įsakymo Nr. A1-

302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimams. Profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikėjas asmeniui atvykus į įstaigą ir atlikus profesinių gebėjimų įvertinimą 

sudaro individualią profesinės reabilitacijos programą, kurios pagrindu bus teikiamos paslaugos. 

Sudaryta programa yra suderinama su pačiu asmeniu. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti 

įstaiga ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo asmens, kuris dalyvaus profesinės reabilitacijos 

programoje, atvykimo į įstaigą dienos teritorinei darbo biržai raštu pateikia informaciją apie sudarytą 

individualią profesinės reabilitacijos programą, nurodydama jos trukmę, profesinės reabilitacijos 

paslaugas, pagrįsdama paslaugų būtinumą, ir programos (ciklo) įgyvendinimo dalis bei kiekvienos 

dalies trukmę. 

Palaikymo darbo vietoje paslaugų tikslas – padėti po profesinės reabilitacijos įsidarbinusiam 

programos dalyviui įsitvirtinti darbo vietoje ir kuo ilgiau joje išsilaikyti. Palaikymo darbo vietoje 

paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro: socialinis darbuotojas (vadovauja specialistų 

komandai) ir (ar) specialistai, atliekantys įdarbinimo ir atvejo vadybininko funkcijas, psichologas, 

kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichiatras (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems 

psichikos negalią), surdopedagogas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems klausos 

negalią), tiflopedagogas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems regos negalią). 

Palaikymą darbo vietoje prireikus gali sudaryti šios paslaugos: tarpininkavimas tarp programos 

dalyvio ir darbdavio ir (ar) bendradarbių, tarpininkavimas tarp programos dalyvio ir kitų institucijų 

•socialinis darbuotojas ir (ar)

•specialistas, atliekantis įdarbinimo 
vadybininko funkcijas

Darbo paieškos įgūdžių formavimas

•socialinis darbuotojas ir (ar)

•specialistas, atliekantis įdarbinimo 
vadybininko funkcijas.

Informacijos rinkimas, padėties darbo 
rinkoje analizė ir galimos įsidarbinimo 

vietos paieška

•socialinis darbuotojas ir (ar)

•specialistas, atliekantis įdarbinimo 
vadybininko funkcijas,

•psichologas

Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu

•socialinis darbuotojas ir (ar)

•specialistas, atliekantis įdarbinimo 
vadybininko funkcijas

Tarpininkavimas įdarbinant

•socialinis darbuotojas ir (ar)

•specialistas, atliekantis įdarbinimo 
vadybininko funkcijas,

•kiti specialistai (pvz., ergoterapeutas)

Darbo vietos įvertinimas ir darbdavių 
konsultavimas
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(pvz., Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės 

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos darbo biržos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teritorinių darbo biržų, socialinės paramos centrų, sveikatos 

priežiūros įstaigų ir kt.), darbdavio ir (ar) bendradarbių konsultavimas, programos dalyvio 

konsultavimas ir (ar) mokymas (žr. Pav. 9). 

 

 
 

Pav. 9. Palaikymo darbo vietoje paslaugų sudėtinės dalys ir paslaugas teikiantys specialistai. 

 

Atsižvelgiant į įsidarbinusio programos dalyvio negalią, prireikus turi būti teikiamos 

paslaugos pagal programos dalyvio negalios pobūdį (žr. Pav. 10). 

 

 

•socialinis darbuotojas ir (ar),

•specialistas, atliekantis įdarbinimo 
vadybininko funkcijas, ar

•psichologas

Tarpininkavimas tarp programos dalyvio ir 
darbdavio ir (ar) bendradarbių.

•socialinis darbuotojas

Tarpininkavimas tarp programos dalyvio ir kitų 
institucijų (pvz., Valstybinės darbo inspekcijos, 

Valstybinės mokesčių inspekcijos, teritorinių darbo 
biržų, socialinės paramos centrų, sveikatos priežiūros 

įstaigų ir kt.).

•socialinis darbuotojas ir (ar),

•specialistas, atliekantis 
įdarbinimo vadybininko 
funkcijas, ar

•psichologas

Darbdavio ir (ar) bendradarbių konsultavimas.

•socialinis darbuotojas ir (ar),

•specialistas, atliekantis įdarbinimo 
vadybininko funkcijas, ar

•profesijos mokytojas

Programos dalyvio konsultavimas ir (ar) mokymas.
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Pav. 10. Palaikymo darbo vietoje paslaugos pagal negalios pobūdį ir paslaugas teikiantys specialistai. 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugas turi teikti daugiadisciplinė specialistų komanda. 

Pagrindiniai reikalavimai profesinės reabilitacijos įstaigoje dirbantiems specialistams apibrėžiami 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu A1-3 

patvirtintuose Bendruosiuose reikalavimuose profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

teikiantiems specialistams. Reikalavimai numato profesinės reabilitacijos programos dalyviams 

teikiančios įstaigos personalo struktūros, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų 

komandos sudėties, specialistų bendrųjų gebėjimų bei įgūdžių, jų atliekamų funkcijų reikalavimus.  

Įstaigos personalo struktūra turi būti tokia, kad užtikrintų įstaigos veiklą bei visą profesinės 

reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų, atitinkančių individualius programos dalyvių 

poreikius, nulemtus jų negalios pobūdžio bei funkcinių gebėjimų, organizavimą ir teikimą, šių 

paslaugų teikimo efektyvumą ir kokybę, programos dalyvių bei darbuotojų saugumą.  

Įstaigos personalą turi sudaryti tiesiogiai ir netiesiogiai su programos dalyviais dirbantis 

personalas. Tiesiogiai su programos dalyviais dirbantį personalą, atsižvelgiant į aptarnaujamų 

programos dalyvių negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus, turi sudaryti specialistų komanda: 

1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (toliau – FMR gydytojas); 

2. kineziterapeutas; 

3. ergoterapeutas; 

4. socialinis darbuotojas; 

5. psichologas; 

6. specialistai, atliekantys atvejo vadybininkų ir (ar) įdarbinimo vadybininkų funkcijas; 

7. profesijos mokytojai; 

8. gydytojas psichiatras, kai paslaugos teikiamos psichikos negalią turintiems programos 

dalyviams; 

9. specialieji pedagogai: tiflopedagogas, kai paslaugos teikiamos regos negalią turintiems 

programos dalyviams, logopedas, kai paslaugos teikiamos kalbos ir komunikacijos sutrikimų 

turintiems programos dalyviams, surdopedagogas, kai paslaugos teikiamos klausos negalią turintiems 

programos dalyviams. 

Reikalavimuose apibrėžta, kad teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų įgyvendinimą 

organizuoja ir koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos specialistas, 

atliekantis atvejo vadybininko funkcijas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo specialistų 

komandai vadovauja socialinis darbuotojas. 

 

•Orientacijos ir mobilumo mokymas darbo vietoje.

•Paslaugas teikia tiflopedagogas.
Regos negaliaRegos negalia

•Atkryčio prevencija, stabilumo palaikymas, 
psichoedukacija.

•Paslaugas teikia psichiatras.
Psichikos negaliaPsichikos negalia

•Pagalba sprendžiant komunikavimo problemas.

•Paslaugas teikia surdopedagogas.
Klausos negaliaKlausos negalia

•Konsultavimo paslaugos, kai reikia koreguoti programos 
dalyvio darbinei veiklai trukdantį elgesį ar įtvirtinti 
darbinei veiklai svarbias savybes (drausmės laikymąsi, 
bendravimo normų laikymąsi ir kt.).

•Paslaugas teikia socialinis darbuotojas.

Sutrikusį intelektą turintys 
dalyviai

Sutrikusį intelektą turintys 
dalyviai

•Ergonomikos principų mokymo paslaugos.

•Paslaugas teikia kineziterapeutas ar ergoterapeutas.
Fizinė negaliaFizinė negalia
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2 . PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO STATISTINIŲ RODIKLIŲ 

ANALIZĖ 

 

2.1 Bendrų statistinių duomenų apie neįgaliuosius analizė 

 

Remiantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2017 m. pradžioje 

Lietuvoje netekto darbingumo pensijos buvo mokamos 245 tūkst. gyventojų, palyginti su 2016 m., 

šis skaičius šiek tiek sumažėjo. 2016 m. šalyje gyveno 244,6 tūkst. neįgalių asmenų (iš viso 

suaugusiųjų neįgaliųjų – 229,8 tūkst., vaikų – 14,8 tūkst.), kas sudaro 8,53 proc. nuo visos šalies 

populiacijos.  

Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2011 m. šalyje gyventojų skaičius buvo 

3 043,4 tūkst., o 2016 m. – 2 854,6 tūkst., t. y. gyventojų skaičius sumažėjo 6 proc., todėl galima 

daryti prielaidą, kad neįgaliųjų skaičiaus sumažėjimas tiesiogiai susijęs su bendruoju gyventojų 

skaičiaus mažėjimu šalyje. 

2016 m. suaugusiųjų, turinčių negalią, pasiskirstymas pagal nustatytą darbingumo lygį, 

kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis buvo 32 tūkst., 30-40 proc. darbingumo lygis –132,9 

tūkst., 45-55 proc. darbingumo lygis – 64,1 tūkst. Remiantis šiais duomenimis didžiausią dalį (57,8 

proc.) visų šalyje gyvenančių suaugusiųjų neįgaliųjų sudarė asmenys, kuriems nustatytas 30-40 proc. 

darbingumo lygis, šis pasiskirstymas pagal darbingumo lygius beveik nekinta nuo 2011 m. (žr. Pav. 

11). 

 

 

Pav. 11. Asmenų, kuriems nustatytas darbingumo lygis pasiskirstymas pagal darbingumo lygio proc. 

2011–2016 m. (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys) 

 

Analizuojant asmenų, besikreipiančių pirmą kartą dėl darbingumo lygio nustatymo į NDNT 

duomenis, pastebima, kad nuo 2011 m. iki 2016 m. jų skaičius mažėja ir per analizuojamą periodą 

sumažėjo 23 proc. (žr. Pav. 12). 2009 m. pradėjo mažėti pirmą kartą pripažintų neįgaliais asmenų 

skaičius, t. y. 2008 m. – 27, 2 tūkst., o 2009 m. – 22,8 tūkst., 2012 m. tokių asmenų buvo 14,3 tūkst., 

2013 m. ir 2014 m. – po 13,8 tūkst., 2015 m. – 12,9 tūkst., 2016 m. – 12 tūkst. 
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Pav. 12 Asmenų, kuriems nustatytas darbingumo lygis 0–55 proc. ir nustatytas darbingumo lygis 

pirmą kartą kreipiantis į NDNT, pasiskirstymas 2011–2016 m. (skaičius ir proc., sudaryta pagal 

NDNT duomenis) 

Dažniausiai darbingo amžiaus asmenys pripažįstami neįgaliais dėl piktybinių navikų, 

kraujotakos sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto bei raumenų sistemos ligų. Sunkiausią negalią 

dažniausiai lemia navikai, kraujotakos sistemos ligos ir psichikos bei elgesio sutrikimai. 

 

 

2.2 Profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo statistika 

 

Pagal patvirtintą Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą, 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį asmenims nustato NDNT. Nustatant profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikį, vertinami asmens medicininiai, funkciniai, profesiniai ir kiti kriterijai, 

turintys įtakos asmens profesinės reabilitacijos ir įsidarbinimo galimybėms, tačiau vienas iš 

pagrindinių veiksnių, lemiančių asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje, yra asmens 

motyvacija. Nagrinėjant profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, NDNT išvadai dėl asmens 

dalyvavimo programoje turi įtakos asmens noras įgyti kvalifikaciją, įsidarbinti ir būti aktyviam darbo 

rinkos dalyviu. 

Iki 2013 m. profesinės reabilitacijos programoje turėjo teisę dalyvauti asmenys, turintys 0-55 

proc. bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygį, o nuo 2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojus LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 pakeitimams „Dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, profesinės reabilitacijos programoje gali 

dalyvauti asmenys, turintys 0-50 proc. bazinio darbingumo lygį arba 0-45 proc. darbingumo lygį.  

Remiantis NDNT duomenimis, per 2011-2016 m. profesinės reabilitacijos poreikis buvo 

nustatytas iš viso 3,7 tūkst. asmenims. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio sumažėjimas 

pastebimas 2013 m., o padidėjimas – 2015 m., tokie profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio 

nustatymo pokyčiai tiesiogiai priklausė nuo skiriamo finansavimo. Sumažėjus 2013 m. skiriamam 
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finansavimui profesinės reabilitacijos poreikis nustatytas ženkliai mažesniam asmenų skaičiui: 737 

neįgaliųjų – 2012 m. ir 321 neįgaliųjų – 2014 m., kurie atitiko profesinės reabilitacijos poreikio 

nustatymo kriterijus (žr. Pav. 13.) Ženklus pokytis pastebimas padidėjus finansavimui 2015 m.: 321 

asmuo (2014 m.) ir 847 asmenys (2016 m.), tai sudaro 263,8 proc. padidėjimą. 

 

 
 

Pav. 13. Asmenų, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, skaičiaus pasiskirstymas 

2011-2016 m. pagal darbingumo lygio proc. (skaičius ir proc., sudaryta pagal NDNT duomenis) 

Analizuojant asmenų, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, pasiskirstymą 

pagal amžiaus grupes, matomas tolygus tos paties amžiaus grupės pasiskirstymas analizuojamu 

laikotarpiu. Lyginant 2011 m. ir 2016 m. matome, kad 18-24 m. amžiaus grupės asmenų tarpe 

poreikio nustatymas sumažėjo nuo 12 proc. iki 8 proc., tai sudaro 4 proc. pokytį per 6 metus. 

Didžiausias pokytis, matomas 55 m. – iki senatvės pensijos amžiaus grupėje, kai nuo 2011 m. 12 

proc. net 15 proc. ši grupė išaugo ir siekia 27 proc. 2016 m.. Galima daryti prielaidą, kad vyresnio 

amžiaus asmenims, kurie artėja prie senatvės pensijos amžiaus profesinės reabilitacijos programa 

reikalinga labiausiai (žr. Pav. 14).  

 

58%; (383)

60%; (439)

44%; (265)

31%; (99)

29%; (162)

33%; (276)

38%; (252)

37%; (274)

50%; (299)

58%; (187)

63%; (352)

61%; (516)

3%; (22)

3%; (24)

6%; (33)

11%; (35)

9%; (49)

6%; (55)

657

737

597

321

563

847

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

VISO 0-25% 30-40% 40-55%



28 
 

 
 

Pav. 14. Asmenų, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, skaičiaus pasiskirstymas 

pagal amžiaus grupes 2011-2016 m. (skaičius ir proc., sudaryta pagal NDNT duomenis) 

Profesinės reabilitacijos poreikis tolygiai nustatomas tiek vyrams, tiek moterims. 2011 m. ir 

2012 m. matomas 2 proc. skirtumas, kai profesinės reabilitacijos poreikis 2011 m. 2 proc. daugiau 

nustatytas vyrams nei moterims, tuo tarpu 2012 m. tokiu pačiu skirtumu, 2012 m. profesinės 

reabilitacijos poreikis 2 proc. mažiau nustatytas vyrams nei moterims. Lyginant vėlesnius metus, 

matomas didesnis, jau 4 proc. skirtumas, kai 2013 m. 4 proc. daugiau profesinės poreikis nustatomas 

moterims nei vyrams, o nuo 2014 m. šis skirtumas pasikeičia ir jau 2014-2015 m., abu metus iš eilės, 

profesinės reabilitacijos poreikis buvo nustatomas 4 proc. daugiau vyrams nei moterims. Vyrų, 

kuriame, nustatomas profesinės reabilitacijos poreikis, skaičiaus didėjimas matomas ir 2016 m., ir 

sudaro jau 8 proc. skirtumas. Pasiskirstymas pagal lytį (žr. Pav. 15). 
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Pav. 15. Asmenų, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, skaičiaus pasiskirstymas 

pagal lytį 2011-2016 m. (skaičius ir proc., sudaryta pagal NDNT duomenis) 

 

Sėkmingai neįgalaus asmens integracijai į darbo rinką didelę įtaką turi kuo trumpesnis 

nedarbo ar neaktyvumo visuomenėje laikas. Kuo greičiau asmeniui nustatomas profesinės 

reabilitacijos poreikis ir pradedama intervencija, tuo mažiau reikia investicijų, siekiant sugrąžinti 

asmenį į darbo rinką. Ekspertų nuomone, „profesinė intervencija turi būti taikoma kuo ankstesnėje 

ligos stadijoje ar vos tik nustačius lėtinę ligą, įskaitant darbo paieškos pagalbą, reabilitaciją ir 

tolesnius mokymus“2. Todėl svarbu aptarti priežastis, lemiančias asmenų, kuriems vertinamas 

darbingumo lygis pirmą kartą, dalyvavimo profesinėje reabilitacijoje negausų skaičių (žr. Pav. 16. ). 

2011-2013 m. jų skaičius sudarė tik apie 3 proc. nuo bendro skaičiaus asmenų, kuriems tais metais 

buvo nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, neženklus padidėjimas stebimas 2014-

2015 m. (6 proc. nuo bendro skaičiaus).  

 

                                                 
2   „Neįgaliųjų integracija į darbo rinką Lietuvoje: politika, įvertinimas, reabilitacija“, A. Bagdonas, S. Girdzijauskienė, 

B. Gruževskis, R. Lazutka, L. Žalimienė. Vilnius, 2008. 
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* profesinė reabilitacija 

Pav. 16. Asmenų, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, pasiskirstymas pagal 

darbingumo lygio vertinimą pirmą kartą ir pakartotinai 2011-2016 m. (skaičius ir proc., sudaryta 

pagal NDNT duomenis). 

 

3 . PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS 

 

3.1 Dalyvavimo profesinės reabilitacijos programose duomenų analizė 

 

Profesinės reabilitacijos dalyvių pasiskirstymas pagal dalyvavimo programoje pobūdį 

analizuojamas pagal LDB pateiktus duomenis (žr. Pav. 17). Didžiausias profesinę reabilitaciją 

pradėjusių dalyvių skaičius užfiksuotas 2016 m. – 779. Lyginant su 2011 m., kuomet reabilitaciją 

pradėjo 601 asmuo, padidėjimas sudaro 30 proc. – matomas dalyvavimo padidėjimas, kas leidžia 

daryti prielaidą, kad susidomėjimas šia programa auga. Atitinkamai tais pačiais, 2016 m., fiksuotas 

ir didžiausias reabilitaciją baigusių bei ją nutraukusių asmenų skaičius. 
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Pav. 17. Profesinės reabilitacijos programas pradėjusių, baigusių ar nutraukusių dalyvių skaičiaus 

pasiskirstymas 2011-2016 m. (skaičiais, sudaryta remiantis LDB pateiktais duomenimis). 

Analizuojant visą šešerių metų laikotarpį matyti, kad pirmus trejus metus profesinės 

reabilitacijos programoje dalyvaujančių asmenų skaičius išliko tolygus, tačiau nuo 2014 m. stebimas 

dalyvaujančių programoje skaičiaus sumažėjimas. Tai galima sieti su sumažėjusių finansavimu 

programai, nes būtent 2014 m. profesinės reabilitacijos programai buvo skirta mažiausiai lėšų. 2016 

m. programą pradedančių dalyvių skaičius žymiai išaugo, tai galima sieti su padidėjusiu finansavimu. 

 

3.2 Profesinės reabilitacijos programos finansavimas 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto ir kitų lėšų. 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai apmokama už asmeniui, dalyvaujančiam 

profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas, į kurias esant poreikiui įskaitomas 

maitinimas, apgyvendinimas ir transporto išlaidos. Vienos dienos dalyvavimo programoje įkainis 

negali viršyti nustatytų įkainių (žr. Lentelė 2).  
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Lentelė 2. Profesinės reabilitacijos programos dalyviai ir paslaugų įkainiai 2011-2017 m. 

Dalyvių bazinio darbingumo 

(ar darbingumo) lygis / metai 

 

2011 m. – 2013-04-01 

 

2013-04-01 – 2014 m. 

 

Nuo 2015-01-01 

0–25 proc. 37,65 Eur (130 Lt) – 

1 BSI* 

26,36 Eur (91 Lt) – 0,7 

BSI 

26,60 Eur – 0,7 

BSI 

30–40 proc. 33,89 Eur (117 Lt) – 

0,9 BSI 
---- ---- 

30–50 proc. arba 30-45 

proc. ---- 
22,59 Eur (78 Lt) – 0,6 

BSI 

22,80 Eur – 0,6 

BSI 

45–55 proc. 30,12 Eur (104 Lt) – 

0,8 BSI 
---- ---- 

Palaikymo darbo vietoje 

paslaugos teikimo 1 val. 

įkainis 
---- ---- 

3,80 Eur – 0,1 

BSI 

BSI* – bazinės socialinės išmokos dydis 

 

Įsigaliojus 2013 m. kovo 8 d. LR socialinė apsaugos ir darbo ministro įsakymui Nr. A1-108 

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 

A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, buvo nustatyti 

mažesni profesinės reabilitacijos programos įkainiai. 

Profesinės reabilitacijos programai finansuoti daugiausiai lėšų buvo skiriama 2011, 2012 ir 

2016 m. Lyginant 2012 m., kai profesinės reabilitacijos programai buvo skirta daugiausiai lėšų, 

3603,39 tūkst. Eur, ir 2014 m., kai programai lėšų buvo skirta mažiausiai – 1857,7 tūkst. Eur, 

skirtumas sudaro net 48,45 proc. 2016 m. pasiektas analizuojamo periodo pradžios finansavimo lygis, 

kadangi programai skirta 3176,16 tūkst. Eur. Vis dėlto, ši suma yra 11,86 proc. mažesnė nei gauta 

2012 m., kai profesinės reabilitacijos programos finansavimo lygis buvo didžiausias. 

Didžiausia dalis profesinės reabilitacijos programai skiriamų lėšų panaudotos paslaugoms, 

jų dalis sudaro daugiau nei 60 proc. visų išlaidų struktūros. Išanalizavus lėšų, skirtų profesinės 

reabilitacijos programai įgyvendinti dydžius, nustatyta, kad paskutinius dvejus metus – 2015 ir 2016 

m., lyginant su 2011 m., išlaidos paslaugoms sumažėjo, 2016 m. lyginant su 2011 m. skirtumas 7 

proc., o lyginant 2011 m. su 2015 m. skirtumas sudaro net 39 proc., kam turėjo įtakos 2014 m. ir 2015 

m. pradžioje sumažėjęs profesinės reabilitacijos programos finansavimas iš ES lėšų. Mažiausia dalis 

profesinės reabilitacijos programai skiriamų lėšų panaudotos transportui, tik 0,1 proc. 2011-2016 m. 

nuo visos profesinės reabilitacijos programai skiriamos sumos. Kiekvienais metais penktadalio 

išlaidų (2014 m. – beveik trečdalio) paskirtis pašalpos, kurios mokamos profesinės reabilitacijos 

dalyviams (žr. Pav. 18  ir  Lentelė 3). 
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Pav. 18.  Profesinės reabilitacijos programai finansuoti skirtos lėšos 2011-2016 m. pagal paslaugas ir 

pašalpas nuo bendro skirto finansavimo (tūkst. Eur ir procentais, sudaryta remiantis LDB pateiktais 

duomenimis) 
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Lentelė 3. Profesinės reabilitacijos programai finansuoti skirtos lėšos 2011-2017 (III ketv.) m. pagal paslaugas ir pašalpas nuo bendro skirto finansavimo 

(tūkst. Eur ir proc., sudaryta remiantis LDB pateiktais duomenimis) 

PR programai 

panaudota  lėšų 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017  

(III ketv.) 

tūkst. 

Eur 
% 

tūkst. 

Eur 
% 

tūkst. 

Eur 
% 

tūkst. 

Eur 
% 

tūkst. 

Eur 
% 

tūkst. 

Eur 
% 

tūkst. 

Eur 
% 

VISO 3165.23 100% 3603.39 100% 3025.62 100% 1857.75 100% 2162.77 100% 3176.16 100% 2769.1 100% 

1. paslaugoms  2569,89 81% 2922,76 81% 2418,92 80% 1361,15 73% 1633,44 76% 2402.44 76% 858,4  

1.1 iš jų kitoms 

paslaugoms: 
439,56 13.1% 513,47 14.1% 439,31 14.1% 212,48 11.2% 334,32 15.3% 505.75 13.3% 

  

1.1.1. kelionėms 37.27 1% 47.56 1% 43.58 1% 36.86 2% 52.43 2% 82.16 3%   

1.1.2.  transportui 1.74 0.1% 3.97 0.1% 4.26 0.1% 3.91 0.2% 6.31 0.3% 4.66 0%   

1.1.3.  apgyvendinimui 132.59 4% 165.6 5% 154.07 5% 54.79 3% 143.19 7% 225.02 7% 
  

1.1.4.  maitinimui 267.96 8% 296.34 8% 237.4 8% 116.92 6% 132.39 6% 193.91 6%   

2. pašalpoms 595.34 19% 680.63 19% 606.7 20% 496.6 27% 529.33 24% 773.71 24% 705,9  

 

Analizuojant duomenis pagal tai, kiek vidutiniškai vienam profesinės reabilitacijos programos dalyviui buvo skirta lėšų 2011-2016 m. (žr. Pav. 

19), matyti, kad nuo 2011 m. tenkantis vienam asmeniui finansavimas sumažėjo apie 25 proc. 2016 m. lyginant su 2011 m. matome, kad suma tenkanti 

vienam profesinės reabilitacijos dalyviui sumažėjo nuo 3,9 tūkst. Eur (3,16 tūkst. Eur paslaugoms ir 0,73 pašalpoms) iki 2,9 tūkst. Eur (2,17 tūkst. Eur 

paslaugoms ir 0,7 tūkst. Eur pašalpoms) – didėjant profesinės reabilitacijos dalyvių skaičiui, finansavimas išlieka panašus ir vienam asmeniui atitenka 

ketvirtadaliu mažiau nei anksčiau. 



 
 

*profesinė reabilitacija  

Pav. 19. Vienam asmeniui skirta vidutiniška tūkst. Eur suma profesinės reabilitacijos paslaugoms 

teikti ir pašalpoms 2011-2016 m. ir jų procentinė dalis nuo visos tais metais skirtos profesinės 

reabilitacijos programai, sumos  (tūkst. Eur, skaičius ir proc., sudaryta remiantis LDB duomenimis) 

 

3.3 Profesinės reabilitacijos dalyvių pasiskirstymas pagal darbingumo lygį 

 

Mažiausią profesinės reabilitacijos programas pradedančių asmenų dalį sudaro asmenys, 

kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis. Jų dalis tarp bendro profesinės reabilitacijos dalyvių 

skaičiaus 2011-2016 m. kito nuo 4 proc. iki 12 proc. ir tik vienais metais – 2014 m. – buvo aukštesnė 

nei dešimtadalis visų dalyvių (žr. Pav. 20). Lyginant 2011 m. ir 2016 m. neįgaliųjų, kuriems nustatytas 

30–40 proc. darbingumas, skaičius išaugo nuo 233 iki 465, t. y. dvigubai. Tuo tarpu asmenų, kuriems 

nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis lyginant 2011 m. ir 2016 m. sumažėjo nuo 343 iki 242, tai 

sudaro 29,45 proc. sumažėjimą. 
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Pav. 20. Asmenų pradėjusių profesinę reabilitaciją pasiskirstymas pagal darbingumo lygio proc. 

2011-2016 m. (proc. ir skaičiais., sudaryta remiantis LDB pateiktais duomenimis)3 

 

3.4  Asmenys, nutraukę profesinės reabilitacijos programą 

 

2011-2016 m. profesinę reabilitaciją nutraukė 9,29 proc. (318 asmenų) (žr. Pav. 21). Iš 

kiekvienais metais pradėjusių profesinę reabilitaciją vidutiniškai ją nutraukia apie 9 proc. asmenų. 

Daugiausiai profesinės reabilitacijos programas nutraukdavo 2012 m. – iš 636 profesinę reabilitaciją 

pradėjusių asmenų ją nutraukė 55 asmenys, o 2016 m. iš 779 – 89 asmenys. Tai sudaro 9,29 proc. 

nuo bendro pradėjusiųjų skaičiaus (3424 asmenys 2011-2016 m. pradėjo profesinės reabilitacijos 

programą). Mažiausias profesinės reabilitacijos nutraukimo rodiklis buvo 2013 m. – profesinę 

reabilitaciją  nutraukė 45 asmenys, tai sudaro 8 proc. nuo ją pradėjusių asmenų 2013 m. (584 asm.).  

 

                                                 
3 LDB pateiktuose duomenyse dalies asmenų darbingumo lygis nebuvo nurodytas, todėl teko šiuos įrašus atmesti ir į 

analizę neįtraukti. Dėl to dalyvių skaičius „VISO“ mažesnis nei analizuojant dalyvių pasiskirstymą pagal kitus kriterijus.  
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Pav. 21. Profesinę reabilitaciją nutraukę asmenys 2011-2016 m. tarp pradėjusių profesinę reabilitaciją 

(proc. ir skaičiais, sudaryta remiantis LDB pateiktais duomenimis) 

 

Asmenų, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis profesinėje reabilitacijoje 

bendrame dalyvių skaičiuje dalis yra pati mažiausia, o profesinės reabilitacijos programos 

nutraukimas šioje grupėje  yra didžiausias (žr. Pav. 22). 2013 m. iš 33 asmenų pradėjusių profesinę 

reabilitaciją, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis, ją nutraukė 6 asmenys – tai sudaro net 

18 proc. Darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis, profesinę 

reabilitaciją nutraukia rečiausiai – vidutiniškai 7,5 proc. šios darbingumo grupės neįgaliųjų nebaigia 

programos.  
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Pav. 22. Profesinę reabilitaciją nutraukę asmenys pagal darbingumo lygį 2011-2016 m. lyginant su 

pradėjusių profesinę reabilitaciją asmenų skaičiumi (proc. ir skaičiais., sudaryta remiantis LDB 

pateiktais duomenimis) 

 

3.5 Asmenų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, įdarbinimo rezultatai ir jų analizė  

 

Bendri įdarbinimo rezultatai po profesinės reabilitacijos baigimo  

 

Asmenų, baigusių profesinės reabilitacijos programas įdarbinimo rodikliai buvo 

analizuojami pagal LDB ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigas pateiktus duomenis. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad visų įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, buvo prašome 

patikslinti LDB pateiktus duomenis su jų turimais, tačiau ne visi tai padarė ir  dėl šios priežasties, 

2011-2015 m. rezultatuose galima paklaida. Tai paaiškinama ir tuo, kad LDB tik nuo 2016 m. 

turimoje duomenų bazėje pradėjo kaupti duomenis apie įsidarbinusius per 1 mėn. (28 d.), 12 mėn. po 

profesinės reabilitacijos programos baigimo ir ilgiau nei 1 m. išsilaikiusius darbo rinkoje. Iki 2016 

m. LDB kaupė ir skaičiavo duomenis tik apie įsidarbinusius per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos 

23

20

33

35

44

47

13%; (3)

15%; (3)

18%; (6)

11%; (4)

14%; (5)

6%; (3)

235

246

273

170

314

465

8%; (18)

11%; (25)

8%; (22)

9%; (15)

12%; (35)

10%; (46)

345

365

277

81

141

242

9%; (31)

8%; (27)

2%; (5)

11%; (9)

7%; (9)

8%; (19)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Darbingumas 45-55% nutraukė PR Darbingumas 45-55% pradėjo PR

Darbingumas 30-40% nutraukė PR Darbingumas 30-40% pradėjo PR

Darbingumas iki 25% nutraukė PR Darbingumas iki 25% pradėjo PR



39 
 

programos baigimo, nes neturėjo techninių galimybių bei įsipareigojimo apdoroti duomenis tokiu 

kampu.  

Analizuojant profesinę reabilitaciją baigusių asmenų įsidarbinimą 2011-2016 m., galima 

teigti, kad įsidarbinimo rodiklis per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos baigimo augo nuo 47 proc. 

(219 asm.) 2011 m. iki 68 proc. (414 asm.) 2016 m. (žr. Pav. 23). 2016 m. baigusių profesinę 

reabilitaciją įsidarbinimas per 1 mėn. laikotarpį išaugo iki 48 proc. (292 asm.) lyginant su 2011 m. 

kai šis procentas sudarė 19 proc. (90 asm.), tai sudaro daugiau nei 50 proc. augimą, tačiau šis augimas 

gali būti netikslus dėl duomenų kaupimo skirtumo lyginant 2011 m. ir 2016 m. duomenis. 2013-2014 

m. pastebimas didžiausias įdarbinimo rodiklis per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos baigimo, 2014 

m. jis siekė 85 proc. (357 asm.), tačiau lyginant su 2015 m. pastebimas mažėjimas iki 45 proc. (157 

asm.). Šiam įdarbinimo rodiklio sumažėjimui turėjo įtakos mažesnis pradėjusių profesinės 

reabilitacijos programas asmenų skaičius ir šios programas finansavimo sumažėjimas. 2014 m. 

profesinės reabilitacijos programa buvo įgyvendinama tik LR Valstybės biudžeto lėšomis, o naują ES 

struktūrinių fondų ir LR Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba neįgaliesiems“ 

LDB pradėjo įgyvendinti tik 2015 m. kovo mėn.  

 

 

Pav. 23. Įsidarbinimo rezultatai per 1 mėn. (28 d.), 6 mėn. ir 12 mėn. po profesinės reabilitacijos 

baigimo (proc. ir skaičiais, remiantis LDB ir įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, 

duomenimis) 
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Įsidarbinimas per 6 mėn.  po profesinės reabilitacijos baigimo 

 

Augant profesinės reabilitacijos dalyvių skaičiui, taip pat didėjo ir per 6 mėn. po profesinės 

reabilitacijos baigimo įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius, tačiau įsidarbinusių procentinė dalis nuo 

baigusių profesinę reabilitaciją didėjo netolygiai: 2011 m. per 6 mėn. įsidarbino 47 proc. (219 asm.), 

2012 m. – 57 proc. (327 asm.), 2013 m. – 76 proc. (401 asm.), 2014 m. – 85 proc., o 2015 m. šis 

procentas sumažėjo iki 45 proc. (157 asm.). Tam įtakos turėjo 2015 m. sumažėjęs profesinės 

reabilitacijos dalyvių skaičius dėl sumažėjusio profesinės reabilitacijos programos finansavimo iš ES 

lėšų. 2016 m. vėl matomas įsidarbinusių per 6 mėn. padidėjimas iki 68 proc. (414 asm.) (žr. Pav. 24). 

 

 
* profesinė reabilitacija  

Pav. 24. Įsidarbinusiųjų skaičiaus per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos baigimo pasiskirstymas 

lyginant su baigusiais profesinę reabilitaciją (proc. ir skaičiais, remiantis LDB duomenimis) 

 

Pagal darbingumo lygį 2011-2013 m. didesnė dalis 45-55 proc. darbingumo lygį turinčių 

neįgaliųjų įsidarbino per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos baigimo: 2011 m. – 57 proc. (124 asm.), 

2012 m. – 57 proc. (188 asm.), 2013 m. – 58 proc. (232 asm.). 2014-2016 m. didesnė dalis 30-40 

proc. darbingumo lygį turinčių neįgaliųjų įsidarbino per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos baigimo: 

2014 m. – 51 proc. (181 asm.), 2015 m. – 62 proc. (98 asm.), 2016 m. – 61 proc. (253 asm.). Šis 

pokytis susijęs su 2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojusiais LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio 

nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimais, kai profesinės reabilitacijos dalyviams darbingumo lygis apribotas nuo 0-

55 proc. iki 0-45 proc. Iki šio įsakymo pakeitimų, profesinės reabilitacijos programoje galėjo 

dalyvauti asmenys, turintys 0-55 proc. bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygį, o nuo 2013 m. 

balandžio 1 d., profesinės reabilitacijos programoje gali dalyvauti asmenys, turintys 0-50 proc. 

bazinio darbingumo lygį arba 0-45 proc. darbingumo lygį. 

0-25 proc. darbingumo lygį turinčių asmenų ir įsidarbinusių per 6 mėn. po profesinės 

reabilitacijos baigimo, skaičius yra visai mažas: 2011 m. – 3 proc. (6 asm.), 2012 m. 3 proc. (9 asm.), 

2013 m. – 4 proc. (16 asm.), 2014 m. – 4 proc. (13 asm.). 2015-2016 m. matomas šios neįgaliųjų 
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grupės dalies padidėjimas: 2015 m. – 7 proc. (11 asm.) ir 2016 m. – 7 proc. (27 asm.), tačiau 2015 m. 

rodiklis palyginus su 2013-2014 m. rodikliu yra mažesnis, nes tais metais pastebimas bendras 

įsidarbinusiųjų per 6 mėn. skaičiaus sumažėjimas. Tuo tarpu 2016 m. rodiklis parodo, kad 0-25 proc. 

darbingumo lygį turintys asmenys įsidarbina šiek tiek daugiau, bet tai t. p. įtakojama bendru 

įsidarbinusiųjų per 6 mėn. skaičiaus padidėjimu. (žr. Pav. 25). 

 

 

* profesinė reabilitacija 

Pav. 25. Per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos įsidarbinusių asmenų pasiskirstymas pagal 

darbingumo lygį (proc. ir skaičiais, remiantis LDB duomenimis) 
 

Nagrinėjant profesinės reabilitacijos centrų įdarbinimo rezultatus atskirai, galima teigti, kad 

visų profesinės reabilitacijos centrų neįgalių asmenų baigusių profesinę reabilitaciją įsidarbinimo 

rodikliai per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos baigimo 2016 m. buvo aukštesni palyginus su 2011 

m., tačiau šis pasiskirstymas yra netolygus kiekvienais metais, nes svyruoja pradėjusiųjų ir baigusiųjų 

profesinę reabilitaciją asmenų skaičius. Visais metais, išskyrus 2015 m. kiekvienoje iš profesinės 

reabilitacijos įstaigų matomas aukštas įdarbinimo rodiklis, kuris siekia 60 proc. ir daugiau nuo toje 

įstaigoje baigusiųjų profesinę reabilitaciją skaičiaus. Tuo tarpu 2011 m. ir 2015 m. procentinė dalis 

yra žemesnė, kam įtakos turėjo finansavimo iš ES nebuvimo (žr. Pav. 26). 

 

57%; 124

57%; 188

58%; 232

46%; 163

31%; 48

32%; 134

57%; 89

57%; 130

58%; 153

51%; 181

62%; 98

61%; 253

3%; 6

3%; 9

4%; 16

4%; 13

7%; 11

7%; 27

219

327

401

357

157

414

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Įsidarbino per 6 mėn. po PR baigimo

Darbingumas iki 25%

Darbingumas 30-40%

Darbingumas 45-55%



42 
 

 
 

Pav. 26. Didelių profesinės reabilitacijos centrų įdarbinimo rezultatai per 6 mėn. po profesinės 

reabilitacijos baigimo nuo bendro baigusių profesinę reabilitaciją skaičiaus kiekviename centre 

atskirai (skaičiais ir proc., remiantis LDB ir įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, 

duomenimis). 

Didžiausias įdarbinimo rodiklis per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos baigimo nedideliuose 

profesinės reabilitacijos centruose matomas 2014 m., kai pvz. net 7 įstaigų įdarbinimo rodiklis nuo 

įstaigoje baigusių asmenų viršijo 70 proc. ir tik URPMC įdarbinimo rodiklis siekė 40 proc., nes tai 

buvo pirmieji jų veiklos metai. Kiekvienos įstaigos vidinis įdarbinimas buvo lyginamas su tais metais 

toje įstaigoje baigusiųjų profesinę reabilitaciją skaičiumi (žr. Pav. 27).  

Analizuojant neįgalių asmenų po profesinės reabilitacijos baigimo įsidarbinimo rodiklius 

pagal profesinės reabilitacijos centrus reiktų atkreipti dėmesį, kad profesinės reabilitacijos centruose  

profesinę reabilitaciją baigia skirtingas skaičius asmenų: nuo kelių asmenų per metus iki šimto  

asmenų kasmet. Todėl dažnai profesinę reabilitaciją baigusių neįgaliųjų mažuose centruose 

įsidarbinimo rodikliai viršija didžiųjų profesinės reabilitacijos centrų neįgaliųjų įsidarbinimo 

rodiklius. 
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Pav. 27. Nedidelių profesinės reabilitacijos centrų įdarbinimo rezultatai per 6 mėn. po profesinės 

reabilitacijos baigimo nuo bendro baigusių profesinę reabilitaciją skaičiaus kiekviename centre 

atskirai (skaičiais ir proc., remiantis LDB ir įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas,  

duomenimis). 
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28 ir 29 paveiksle lyginama, kokia dalis nuo bendro visų įstaigų įsidarbinusių asmenų 

skaičiaus per 6 mėn. įsidarbino po kiekvieno profesinės reabilitacijos centro profesinės reabilitacijos 

programų baigimo. Iš didesnių profesinės reabilitacijos centrų grupės galima išskirti centrus, kurie 

įdarbina daugiausiai, vidutiniškai apie 20 proc. neįgaliųjų nuo visų įdarbintų per 6 mėn. asmenų po 

profesinės reabilitacijos baigimo kasmet įdarbina VRC, šiek tiek mažiau „Vilties žiedas“, ŠDRMC ir  

VŽDRMC (žr. Pav. 28). 2011 m. didžiausia dalis neįgaliųjų įsidarbino po VRC profesinės 

reabilitacijos baigimo – 22 proc. (49 asm.), 2012 m. po ŠDRMC profesinės reabilitacijos baigimo – 

21 proc. (69 asm.), 2013 m. po VRC profesinės reabilitacijos baigimo – 21 proc. (83 asm.), 2014 m. 

po VRC profesinės reabilitacijos baigimo – 25 proc. (91 asm.), 2015 m. po VRC profesinės 

reabilitacijos baigimo – 20 proc. (31 asm.), 2016 m. po VRC profesinės reabilitacijos baigimo – 20 

proc. (83 asm.). Matome, kad visais metais VRC išlieka lyderio pozicijoje pagal įdarbintų asmenų 

skaičių nuo visų įdarbintų per 6 mėn. nuo baigusių profesinę reabilitaciją – šis rodiklis išlieka aukštas 

ir dėl to, kad VRC priima daug profesinės reabilitacijos paslaugų gavėjų. Lyginant 2015 m. ir 2016 

m., matome, kad profesinę reabilitaciją baigusių neįgaliųjų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai, 

todėl ir įdarbintų asmenų skaičius padidėjo beveik tris kartus. 
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*profesinė reabilitacija  

Pav. 28. Didelių profesinės reabilitacijos centrų įdarbinimo rezultatai per 6 mėn. po profesinės 

reabilitacijos baigimo lyginant su bendru įdarbinimo rezultatu per 6 mėn. (skaičiais ir proc., remiantis 

LDB duomenimis).  

 

Tarp nedidelių profesinės reabilitacijos centrų didžiausią dalį neįgaliųjų kasmet įdarbino 
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reabilitacijos centrų įdarbintų neįgaliųjų skaičiai išaugo kaip ir išaugo baigusių profesinę reabilitaciją 
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asmenų skaičius, tačiau jų procentinė dalis tarp įdarbintų asmenų padidėjo nežymiai. 2016 m. tarp 

nedidelių profesinės reabilitacijos centrų daugiausiai įdarbino „Rastis“ – 6 proc. (24 asm.) (žr. Pav. 

29. 
 

 
 

* profesinė reabilitacija 

Pav. 29. Nedidelių profesinės reabilitacijos centrų įdarbinimo rezultatai per 6 mėn. po profesinės 

reabilitacijos baigimo lyginant su bendru įdarbinimo rezultatu per 6 mėn. (skaičiais ir proc., remiantis 

LDB duomenimis).  
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4 . PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ LICENCIJAVIMO AKTUALUMAS 

 

4.1 Socialinių paslaugų ir profesinės reabilitacijos kokybės svarba 

 

Europos reabilitacijos platforma (EPR) pabrėžia kokybės užtikrinimo ir valdymo svarbą 

teikiant socialines paslaugas. Jie teigia, kad yra būtina nustatyti aiškius kokybės kriterijus, siekiant 

pagerinti ir vertinti teikiamų pasaugų kokybę. Svarbiausi įvardinami kokybės kriterijai yra šie: 

1. paslaugų teikėjas privalo būti patikimas ir veiklą vykdyti skaidriai; 

2. paslaugų teikėjas turi siūlyti kokybiškas paslaugas, į jų teikimą įtraukiant atitinkamą 

kompetenciją turinčius specialistus; 

3. paslaugų teikėjas turi užtikrinti, jog paslaugų gavėjas laikytųsi pagrindinių vartotojo teisių, 

lygių galimybių, pasirinkimo laisvės ir vienodo dalyvavimo principų; 

4. paslaugos teikėjas turi atsižvelgti ne tiek į gaunamą naudą, kiek į naudą pačiam paslaugos 

gavėjui, suinteresuotiems asmenims bei visuomenei.  

Socialinių ir profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimas ir užtikrinimas yra esminis 

elementas siekiant stiprinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje. Siekiant kokybiškų 

paslaugų teikimo turi būti nustatyti griežti kriterijai, kurių besilaikanti įstaiga pati galėtų įsivertinti 

savo kokybę bei patiriamus iššūkius, nusistatyti tobulėjimo kryptis ir galimybes. Kriterijai taip pat 

svarbūs, kadangi skatina paslaugos teikėjus tobulėti, o paslaugų gavėjus įvertinti, kaip teikiamos 

paslaugos. Kriterijų nustatymas užtikrina aukštą paslaugų kokybę ir įpareigoja paslaugų teikėją 

laikytis nustatytų standartų, kontroliuoti savo veiklų poveikį bei vertinti kokybę iš paslaugos vartotojo 

perspektyvos.  

Svarbu, kad kokybės standartai, net ir turintys bendrą pagrindą, kiekvienoje įstaigoje būtų 

adaptuoti pagal pastarosios specifiškumą. Į kokybės sąvoką taip pat turi įeiti nuolatinis kokybės 

tikrinimas, personalo kvalifikacijos tobulinimas bei tinkamas teisinis pagrindas, reglamentuojantis 

paslaugos teikimo standartus. Visas šias išvardintas sudedamąsias dalis turėtų įtvirtinti paslaugų ir 

įstaigų licencijavimas, užtikrinantis kokybę bei galintis pašalinti kriterijų neatitinkančias įstaigas.  

Pabrėžiama, jog norint atskleisti paslaugos kokybę bei jos vertę, visų paslaugų nauda privalo 

būti išmatuojama. Išmatavimas čia suprantamas ne tik kaip kiekybinių rezultatų apžvalga ir 

įvertinimas, pavyzdžiui, į veiklas įtrauktų paslaugų gavėjų skaičius, tačiau kokybinis rezultatas 

žvelgiant į paslaugų gavėjų pasitenkinimą ir pokytį suteikus paslaugą. 

Siekiant užtikrinti paslaugų teikimo kokybę paslaugų teikėjas, konkrečiau, – paslaugą 

teikianti įstaiga, taip pat privalo atsižvelgti į šiuos aspektus: 

1. Teigiamą požiūrį į pokytį; 

2. Tinkamą reakciją ir greitą atsaką į visuomenės poreikius; 

3. Socialinę įtraukti laikyti pagrindiniu tikslu; 

4. Siekti kuo ankstesnės integracijos; 

5. Integruoti įvairias paslaugas, kurios sąveikautų tarpusavyje. 

Tik atsižvelgęs į šiuos aspektus ir tinkamai juos įvertinęs, paslaugos teikėjas gali pasiekti 

kokybišką, sėkmingą rezultatą. 

 

4.2 Licencijavimo samprata 

 

Norint užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę naudojama  esminė sąvoka – licencijavimas, 

užsienio literatūroje neretai dar vadinamas sertifikavimu. J. Boulet ir M. Zanten (2014) teigimu, 

licencijavimo sistemos yra laikomos pagrindiniu efektyvumo ir kokybės užtikrinimo mechanizmu. 

Autorių nuomone, licencijavimą galima apibrėžti kaip procesą, kurio metu suinteresuotos šalys arba 

paskirtos institucijos pagal griežtai nustatytas procedūras ir kriterijus vertina ir peržiūri įstaigų veiklą, 

suteikdamos jiems teisę vykdyti tam tikras veiklas. Tuomet, kai reikalavimai ir kriterijai atitinka 

reikiamą normą, teigiama, jog institucijos yra kompetentingos teikti norimas paslaugas.  
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L. Žalimienės (2007) teigimu, kalbant apie licencijavimo svarbą būtina akcentuoti, jog, 

pirmiausia, tai – ne kokybę užtikrinantis procesas. Licencijavimas svarbus todėl, kad gali sudaryti 

palankesnes sąlygas paslaugų rinkos plėtrai bei užtikrinti lygias galimybes ir sąlygas įstaigoms teikti 

paslaugas. Būtent tai skatina konkurenciją ir priverčia siekti kuo geresnės kokybės, sklandumo bei 

efektyvaus veikimo. 

Svarbu pabrėžti, jog licencijavimo procesas paprastai veikia nacionaliniu lygmeniu ir yra 

apibrėžiamas teisiškai. Kitaip tariant, licencijavimo procedūras privalo reglamentuoti valstybiniai 

teisės aktai ir dokumentai, kuriuose taip pat išdėstomi reikalavimai įstaigoms, norinčioms gauti 

licenciją. Teigiama, jog licencijavimo reglamentavimas, procesas ir reikalavimai skirtingo pobūdžio 

institucijoms yra skirtingi ir privalo atitikti licenciją norinčios gauti institucijos praktikos specifiką 

(Boulet; Zanten, 2014). G. T. McMahon ir A. F. Tallia (2010) nuomone, licencijavimo procese taip 

pat būtina atsižvelgti ir į asmenų, ketinančių gauti minimos institucijos paslaugas, lūkesčius bei 

įsigilinti į pačioms institucijoms būdingas problemas, kad jų būtų galima išvengti licencijavimo 

proceso metu. 

Tam, kad licencijavimo procesas vyktų sklandžiai ir užtikrintų įstaigos tinkamą veiklą, 

būtina nustatyti tam tikrus kriterijus, kuriais turi būti remiamasi. Kaip viena iš galimybių paminėtina 

Servqual metodika, kuri yra lanksti ir apimanti įvairius reikalavimus, leidžianti atskleisti pagrindinius 

teikiamų paslaugų privalumus ir trūkumus. (Bagdonienė ir Hopenienė cit. iš Kriauzaitė, 2007). Šią 

metodiką sudaro šie kriterijai: 

 Patikimumas. Tai kriterijus, kuris užtikrina paslaugos teikimą laiku; 

 Reagavimas. Tai kriterijus, nusakantis dėmesio suteikimo laiką, reakciją į kliento 

poreikius; 

 Kompetentingumas. Šis kriterijus akcentuoja darbuotojų turimas kompetencijas ir 

patirtį; 

 Prieinamumas – tai galimybės gauti norimą paslaugą; 

 Paslaugumas. Pagarbus ir etiškas darbuotojų elgesys ir bendravimas su klientu; 

 Komunikabilumas – tai bendravimas su klientu jam prieinamu būdu, jo norų 

išklausymas; 

 Pasitikėjimas – personalo bei visos institucijos pagarba klientui, kuri leidžia jam jaustis 

užtikrintai ir saugiai; 

 Saugumas. Kriterijus, kuris pabrėžia, jog klientas privalo būti apsaugotas nuo grėsmių, 

baimių ir rizikų; 

 Vartotojo pažinimas – siekis suprasti kliento norus; 

 Apčiuopiamumas – galimybė gauti realią norimą paslaugą. 

E. Kriauzaitės (2007) nuomone, pasitelkus šią metodiką būtų užtikrinta paslaugų teikimo 

kokybė, taip pat ją galima pritaikyti ir licencijavimo procese. 

 

4.3  Socialines paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimo pradžia Lietuvoje 

 

Socialinių paslaugų licencijavimo pradžia gali būti laikomas LR socialinių paslaugų 

įstatymas (2006), kuriame licencijavimas buvo įvardintas kaip procesas, galintis paskatinti socialinių 

paslaugų kokybės tobulinimą. Šiame įstatyme padėti socialinių globos įstaigų licencijavimo 

pagrindai, akcentuojama licencijavimo svarba ir išvardintos socialinių globos įstaigų licencijavimo 

sąlygos. Tuometinė LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė teigė, kad šių įstaigų 

licencijavimo tikslas – „užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir jomis besinaudojančių žmonių 

poreikius, taip pat užtikrinti, kad šiose įstaigose sudaromos orios, paslaugų gavėjo poreikius 

atitinkančios sąlygos“ (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ryšių su visuomene skyriaus 

informacija spaudai). 

2006 m. priimtame Socialinių paslaugų įstatyme buvo išdėstyta, jog nuo 2010 m. sausio 1 d. 

visos socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigos (bet koks juridinis asmuo, organizacija ar jos 

padalinys), ketinantis teikti socialinės globos paslaugas, privalo gauti licenciją, kuri suteikia teisę 
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teikti atitinkamas paslaugas. Visgi, 2010 m. šis įstatymo straipsnis buvo pakeistas ir numatė, kad 

socialinės globos įstaigų licencijavimo sistema pradedama 2013 m. sausio 1 d.. Įstatymo 

baigiamosiose nuostatose buvo nurodyta, kad šių įstaigų licencijavimo procesui yra skiriamas dvejų 

metų laikotarpis, o iki 2015 sausio 1 d. visos socialinės globos įstaigos privalo įgyti reikiamas 

licencijas. 

Remiantis nurodymais, licenciją siekiančios gauti įstaigos turi atitikti nustatytus kriterijus, 

kurie yra vertinami įstaigoms užpildžius specialius klausimynus. Pasak I. Adomaitytės-Subačienės 

(2015), šis licencijavimo tvarkos įtvirtinimas gali būti laikomas nauju socialinių paslaugų 

standartizavimo etapu, galinčiu padidinti paslaugų teikimo kokybę. 

 

4.4 Socialines paslaugas teikiančių įstaigų Lietuvoje licencijavimo procesas ir reikalavimai 

 

Socialinės globos įstaigų licencijavimą prižiūri ir koordinuoja Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD). Įsakyme dėl 

socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo nurodoma, kad SPPD yra pagrindinė 

įstaiga, prižiūrinti licencijavimo procesą, registruojanti licencijuotas įstaigas, tikrinanti, ar tinkamai 

laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų bei atliekanti kitas įstatymais bei teisės aktais nustatytas 

funkcijas, susijusias su globos įstaigų licencijavimu.  

Socialinės globos licenciją LR gali gauti įstaigos, įmonės, šeimynos. Licencija (-os) yra 

išduodamos vykdyti tokias veiklas kaip dienos, trumpalaikė bei ilgalaikė institucinė socialinė globa 

vaikams ir suaugusiems su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos vaikams (Socialinių 

paslaugų įstatymas, 2006). 

Įstaigos, norinčios teikti socialinės globos paslaugas ir gauti licenciją šių paslaugų teikimui 

turi kreiptis į SPPD bei užpildyti patvirtintą paraišką-klausimyną. Šios įstaigos taip pat privalo atitikti 

Socialinės globos normų apraše nustatytus reikalavimus, kurie yra keliami socialinės globos įstaigai, 

joje dirbančiam personalui bei įstaigos patalpoms. SPPD, gavęs įstaigos, norinčios teikti socialinės 

globos paslaugas, paraišką, patikrina ir įvertina įstaigą bei jos galimybes gauti licenciją socialinės 

globos paslaugoms teikti. SPPD, vertindamas įstaigos galimybes teikti paslaugas, atsižvelgia į tokius 

reikalavimus kaip personalo struktūra, darbuotojų skaičius, jų išsilavinimas, patalpų būklė. Tuo 

atveju, kai įstaiga turi tam tikrų trūkumų ir licencijos gauti negali, jai yra sudaromos sąlygos minėtus 

trūkumus pašalinti per Įstatyme numatytą laiką. Jeigu įstaiga yra įvertinama kaip tinkama, jai yra 

suteikiama licencija teikti socialinės globos paslaugas. Atitinkamai, jeigu įstaiga reikalavimų 

neatitinka arba nepašalina nurodytų esamų trūkumų, priimamas sprendimas atsisakyti išduoti 

licenciją. Šis sprendimas privalo būti pateiktas įstaigai su sprendimo argumentais ir motyvais. 

Svarbu paminėti, kad licencijos įstaigoms yra išduodamos neterminuotam laikotarpiui. Vis 

dėlto, SPPD periodiškai atlieka planinį licenciją turinčių įstaigų patikrinimą. Jeigu šiose įstaigose 

paslaugų teikimo laikotarpiu yra identifikuojamos tam tikros problemos, prieštaraujančios paslaugų 

kokybei ir neatitinkančios Socialinės globos normų apraše nustatytų reikalavimų, įstaiga yra apie juos 

įspėjama ir raginama nedelsiant šiuos pažeidimus pašalinti. Šių reikalavimų neįvykdžius ir pažeidimų 

nepašalinus per Įstatyme numatytą laikotarpį (6 mėn.), socialinės globos licencija gali būti 

sustabdoma laikinai arba panaikinama. 

Tam, kad socialinės globos įstaigų licencijavimas vyktų sklandžiai ir kokybiškai, SPPD 

kasmet teikia metinę vykdytos veiklos, susijusios su licencijavimu, ataskaitą Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijai. 

 

4.5 Užsienio šalių patirtis teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas ir paslaugų licencijavimas 

ES kas šeštas asmuo turi negalią – nuo lengvos iki sunkios, o neįgaliųjų skurdo lygis yra 70 

proc. didesnis už vidutinį iš dalies ir dėl menkų galimybių įsidarbinti. Atliekant profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo analizę, 2014 m. buvo išanalizuotos įvairių Europos šalių profesinės 

reabilitacijos (angl. vocational / occupational rehabilitation) paslaugų teikimo sistemos bei išsamiai 
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išnagrinėti profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir teikimo aspektai įvairiose užsienio 

šalyse: Norvegijoje, Prancūzijoje, Austrijoje bei Slovėnijoje. Šios šalys buvo pasirinktos analizei ir 

gerosios patirties apžvalgai dėl ilgamečių profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tradicijų bei 

aukštų paslaugų rezultatų. Gerosios patirties pavyzdžiai atrinkti analizuojant teisinę bazę, 

reglamentuojančią profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, kokybės užtikrinimo sistemas, atliktus 

tyrimus, analizes ir publikacijas, šių šalių sistemas lyginant su kitomis Europos šalimis. Jų profesinės 

reabilitacijos sistemų analizė parodė, kad šiose šalyse taip pat kaip ir Lietuvoje profesinės 

reabilitacijos paslaugomis siekiama atkurti arba didinti neįgaliųjų (ar kitų socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų) darbingumą, siekiant padėti jiems integruotis į darbo rinką. Šiam tikslui pasiekti būtina 

profesinės reabilitacijos paslaugų kokybė, kuri yra akcentuojama ne tik Lietuvoje.  

Pastebima, kad kitose Europos šalyse, kaip ir Lietuvoje, asmenims, kuriems yra tikslinga 

dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, yra nustatomas šių paslaugų poreikis. Tačiau kai 

kuriose šalyse (pvz. Norvegijoje), skirtingai nei Lietuvoje, prieš nustatant asmenims profesinės 

reabilitacijos poreikį, asmenims yra teikiamos asmens profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos. 

Teikiant šias paslaugas atliekamas asmens psichosocialinių ir fizinių savybių įvertinimas, 

motyvacijos dirbti didinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas. Po profesinių gebėjimų 

įvertinimo asmeniui, nustačius profesinės reabilitacijos poreikį, jis siunčiamas į profesinės 

reabilitacijos įstaigą, kurioje teikiamos asmens individualioje profesinės reabilitacijos programoje 

nurodytos paslaugos.  

Prancūzijoje, Slovėnijoje ir kitose šalyse profesinė reabilitacija taip pat pradedama asmens 

profesinių gebėjimų įvertinimo paslauga, kuriai pasibaigus, yra sudaroma individuali programa ar 

individualus planas ir asmeniui pradedamos teikti individualioje programoje/plane nurodytos 

profesinės reabilitacijos paslaugos. Asmens profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo trukmė 

kitose Europos šalyse yra ilgesnė nei Lietuvoje – Norvegijoje ji trunka 4-8 savaites, Prancūzijoje – 

iki 3 mėnesių, o Slovėnijoje – iki 10 darbo dienų ir ilgiau, jei asmuo yra dirbantis ir yra atliekamas 

darbo vietos keliamų reikalavimų asmens profesiniams gebėjimams įvertinimas. 

Profesinės reabilitacijos programą sudarančių paslaugų turinys kitose šalyse ir Lietuvoje turi 

daug panašumų – programos dalyviams yra teikiamos asmens profesinių gebėjimų įvertinimo, 

orientavimo, konsultavimo, motyvavimo, darbui reikalingų savybių, gebėjimų ir įgūdžių atkūrimas 

bei lavinimas, profesinio mokymo, pagalbos įsidarbinant, paramos darbo vietoje paslaugos.  

Siekiant užtikrinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę ir pasiekti užsibrėžtus tikslus 

daugelyje Europos šalių siekiama profesinės reabilitacijos paslaugas suteikti kuo anksčiau. 

Sėkmingai neįgalaus asmens integracijai į darbo rinką didelę įtaką daro kuo trumpesnis nedarbo ar 

neaktyvumo visuomenėje laikas. Kuo greičiau asmeniui nustatomas profesinės reabilitacijos poreikis 

ir pradedama intervencija, tuo mažiau reikia investicijų, siekiant sugrąžinti asmenį į darbo rinką. 

Užsienio ir Lietuvos ekspertų nuomone, „profesinė intervencija turi būti taikoma kuo ankstesnėje 

ligos stadijoje ar vos tik nustačius lėtinę ligą, įskaitant darbo paieškos pagalbą, reabilitaciją ir 

tolesnius mokymus“ (.A. Bagdonas et al., 2008). Pažymėtina, kad Europos šalių teisės aktai skirtingai 

traktuoja poreikį profesinei reabilitacijai. Pvz. Austrijoje, neįgalaus asmens prašymas skirti 

neįgalumo pašalpą, yra automatiškai traktuojamas kaip pagrindinis kriterijus lemiantis poreikį 

profesinei reabilitacijai. Tuo tarpu Prancūzijoje profesinė reabilitacija yra savanoriškai pasirenkamos 

paslaugos. 

Įvairiose Europos šalyse poreikis profesinei reabilitacijai yra nustatomas skirtingu metu. 

Dažniausiai pasitaikantis modelis – į profesinės reabilitacijos programą asmuo siunčiamas daug 

vėlesniuose etapuose, net jei profesinės reabilitacijos poreikis yra nustatomas ir ankstyvuose 

susirgimo ar negalios etapuose. Visgi, pastebima ir tai, kad, pavyzdžiui, Norvegijoje į profesinę 

reabilitaciją yra siunčiami ne tik negalią turintys, bet ir laikinai nedarbingi asmenys, kuriems 

darbingumo lygis dar nėra nustatytas. Taip pat Austrijos ir Slovėnijos patirtis rodo, kad ankstyvas 

profesinės reabilitacijos paslaugų suteikimas padeda pasiekti geresnių rezultatų. 

Visose nagrinėtose šalyse teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, vadovaujamasi 

kompleksiškumo bei individualumo principais siekiant suteikti profesinės reabilitacijos programoje 

dalyvaujantiems asmenims kompleksinę pagalbą, atitinkančią jo individualius poreikius. 
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Priklausomai nuo atskirose šalyse teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų turinio bei tikslinėms 

grupėms priklausančių dalyvių poreikių, šias paslaugas teikia daugiadisciplinės specialistų 

komandos, kurias sudaro šios pagrindinės specialistų grupės: fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, psichologai, socialiniai darbuotojai, profesijos mokytojai, 

atvejo vadybininkai, įdarbinimo specialistai ir, atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius, kiti 

specialistai, pavyzdžiui, logoterapeutai, oftalmologai ir kt. 

Pastebima, kad profesinės reabilitacijos programą sudarančių paslaugų turinys Lietuvoje ir 

kitose Europos šalyse yra panašus, tačiau šių paslaugų teikimo trukmė skiriasi – Lietuvoje profesinės 

reabilitacijos programa vienam asmeniui finansuojama ne ilgiau kaip 12 mėnesių, tuo tarpu kitose 

šalyse jos trukmė yra ženkliai ilgesnė, pavyzdžiui, Austrijoje – iki 18 mėnesių, Prancūzijoje, 

Slovėnijoje, Vokietijoje, Airijoje – iki 24 mėnesių, Norvegijoje – iki 36 mėnesių. Nepaisant to, kad 

Lietuvoje profesinės reabilitacijos finansavimo laikotarpis asmeniui yra gana trumpas, lyginant su 

kitomis šalimis, visgi įdarbinimo rodikliai mūsų šalyje yra vieni geriausių, kadangi po profesinės 

reabilitacijos į darbo rinką įsitraukia apie 61 proc. dalyvių. Tuo tarpu Prancūzijoje įdarbintų asmenų 

po profesinės reabilitacijos skaičius sudaro 53 proc., Norvegijoje – 45 proc., Slovėnijoje – 29 proc. 

visų baigusių profesinės reabilitacijos programą asmenų skaičiaus (VRC, 2015). 

Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje, yra mokamos pašalpos. 

Prancūzijoje visos profesinės reabilitacijos programos metu dalyviams yra mokama profesinės 

reabilitacijos pašalpa, kurios dydis svyruoja nuo 644 iki 1932 Eur. Priklausomai nuo profesinės 

reabilitacijos išmokos dydžio gali būti sumažinta asmens neįgalumo išmoka. Slovėnijoje, be 

mokamos profesinės reabilitacijos pašalpos, asmenims taip pat kompensuojamos transporto bei 

apgyvendinimo išlaidos. Norvegijoje asmenims, kurių darbingumo lygis yra 50 ir mažiau procentų, 

yra mokama profesinės reabilitacijos pašalpa, o asmenims, turintiems didesnį nei 50 proc. 

darbingumo lygį, suteikiama kitokio pobūdžio finansinė parama. Programos dalyviams taip pat 

kompensuojamos pragyvenimui reikalingos išlaidos. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimo 

trukmė – treji metai, tačiau šios pašalpos mokėjimas gali būti padalintas į tris etapus: 

1. asmeniui laukiant profesinės reabilitacijos pradžios (jam dar esant laukiančiųjų sąraše) 

ar jo dalyvavimo asmens profesinių gebėjimų įvertinimo programoje; 

2. asmeniui dalyvaujant profesinės reabilitacijos programoje; 

3. vykdant darbo paiešką. 

Asmenims, baigusiems profesinės reabilitacijos programą, įsidarbinimo galimybių spektras 

kitose Europos šalyse yra gana platus. Profesinės reabilitacijos programos dalyvių įsidarbinimu 

rūpinasi nacionalinės įdarbinimo tarnybos (darbo biržos) ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai. 

Slovėnijoje ir Prancūzijoje yra gerai išvystyta neįgaliųjų įdarbinimo kvotų sistema, kurios dėka 

neįgalieji yra įdarbinami tiek privačiame, tiek ir viešajame sektoriuje, užtikrinama ilgalaikė jų 

integraciją į darbo rinką, o surinktomis lėšomis iš darbdavių, nevykdančių kvotų, finansuojamas 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas bei kitos, neįgaliesiems skirtos, priemonės. Slovėnijoje 

šalia kvotų sistemos taikoma ir valstybės parama darbdaviams, įdarbinantiems neįgaliuosius, įvairių 

subsidijų forma – subsidijos darbo užmokesčiui, darbo vietai įsteigti, premijų darbdaviams, 

viršijantiems neįgaliųjų įdarbinimo kvotas ir kt.  

Taip pat ir Lietuvoje, įdarbinus profesinės reabilitacijos programą baigusius neįgaliuosius 

yra teikiama pagalbos įsidarbinus paslauga. Šios programos trukmė yra 3 – 24 mėn. po 8 val./d. 

priklausomai nuo asmens individualių poreikių. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo trukmė 

priklauso nuo asmens individualių poreikių, kurie atsispindi individualiame profesinės reabilitacijos 

plane. 

Visgi pastebėta, kad ne visose šalyse profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai privalo rinkti 

duomenis, ar asmuo išlieka darbo rinkoje. Prancūzijoje asmens įsidarbinimas yra matuojamas po 6 ir 

12 mėn., po profesinės reabilitacijos baigimo, o Norvegijoje fiksuojamas tik asmens įsidarbinimo 

faktas. 

Tam, kad būtų pasiekti tinkami profesinės reabilitacijos rezultatai ir įdarbinimo rodikliai, vis 

daugiau paslaugas socialiniame sektoriuje teikiančių organizacijų siekia atitikti vieningus 

reikalavimus, keliamus socialinių, taip pat ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybei visoje 
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Europoje. Dėl šios priežasties, vis daugiau šias paslaugas teikiančių įstaigų ar organizacijų įvairiose 

Europos šalyse aktyviai diegia tarptautiniu mastu pripažintas kokybės sistemas. Dažniausiai diegiama 

EQUASS (European Quality in Sociale Services) kokybės sistema, pripažinta kaip labiausiai tinkanti 

socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti bei geriausiai atliepianti socialinių 

paslaugų gavėjų poreikius. Tarptautinių standartų diegimą Norvegijoje, Slovėnijoje ir kitose šalyse 

aktyviai palaiko bei skatina šių šalių vyriausybės. 

Norvegijos patirtis 

Norvegijos darbo rinkai būdingas didelis darbo jėgos dalyvavimas, mažas nedarbas ir aktyvi 

bei išsami darbo rinkos politika bei reabilitacijos politika. Visgi, visuomenės senėjimo kontekste, 

didelė darbingo amžiaus gyventojų dalis yra išstumti iš darbo rinkos dėl ligos, negalios ir 

reabilitacijos.  

Norvegijoje kaip ir kitose Skandinavijos šalyse yra laikomasi visuotinių paslaugų aprėpties 

principo, kuris remiasi modeliu „atgal į darbą“. Tai reiškia, kad visi suinteresuoti asmenys ir pati 

visuomenė remia asmenį ir stengiasi reintegruoti jį į darbo rinką. Šiam tikslui įgyvendinti būtinas 

kokybiškos profesinės reabilitacijos užtikrinimas bei asmens skatinimas aktyviai ją išnaudoti.  

Norvegijoje patvirtinti Nacionaliniai kokybės standartai, kurie reglamentuoja reikalavimus 

paslaugoms, užtikrina teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą ir įvertinimą. Standartais siekiama 

užtikrinti, kad kiekvienam paslaugų gavėjui būtų užtikrintos jo teisės ir teisė gauti reikalingas 

paslaugas reikiamu metu. Standartuose pateikiami reikalavimai paslaugų teikimo procedūroms, 

dokumentacijai, tarpinstituciniam bendradarbiavimui. Šiais kokybės standartais turi vadovautis 

kiekvienas paslaugų teikėjas, dirbantis neįgaliųjų socialinių paslaugų srityje. Nuo to, kokiu mastu 

paslaugų teikėjas atitinka standarto reikalavimus, priklauso įstaigos finansavimas. 

Svarbu paminėti ir tai, jog Norvegijoje remiama integracijos ir normalizavimo politika, kuri 

reiškia, kad neįgaliesiems privalo būti suteiktas mokymas ir darbo patirtis įprastoje darbo rinkoje. 

Šalyje patvirtinti Nacionaliniai kokybės standartai reglamentuoja reikalavimus paslaugoms, užtikrina 

teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą ir įvertinimą. Paslaugas teikiančios įstaigos privalo atitikti 

standartų reikalavimus, kadangi nuo to, kokiu mastu paslaugų teikėjas atitinka standarto 

reikalavimus, priklauso įstaigos finansavimas. 
Teisę teikti profesinės reabilitacijos paslaugas Norvegijoje įstaigos įgyja, gaudamos šių 

paslaugų teikimo licenciją, kurią trejiems metams išduoda institucija The Norwegian Labour and 

Welfare Service (toliau – NAV), koordinuojanti ir kontroliuojanti visą profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą bei siunčianti asmenis į profesinės reabilitacijos programą. NAV taip pat vykdo 

teikiamų paslaugų kokybės bei atitikimo keliamiems reikalavimams paslaugas teikiančiose įstaigose 

stebėseną ir kontrolę. Įstaigoms, kurios neatitinka keliamų reikalavimų, licencija yra panaikinama. 

Slovėnijos patirtis 

Slovėnijoje yra įtvirtinti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir įdarbinimo standartai. Jie 

reglamentuoja profesinės reabilitacijos paslaugų turinį, paslaugų teikimo metodus, nustato 

reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams, jų kvalifikacijai, paslaugų 

teikimo metu naudojamai įrangai, aplinkos pritaikymui. Šie standartai yra privalomi profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms.  

Verta paminėti, kad Slovėnijoje didelis dėmesys yra kreipiamas ne tik neįgaliųjų 

įdarbinimui, bet ir ilgalaikiam išlikimui darbo rinkoje, todėl neįgaliųjų įdarbinimas yra skatinamas 

panaudojant įvairias aktyvios darbo rinkos priemones bei taikant kvotų ir subsidijų darbdaviams, 

įdarbinantiems neįgaliuosius, sistemą. 

Šioje šalyje su profesinės reabilitacijos paslaugas norinčiomis teikti įstaigomis, 

atitinkančiomis joms keliamus reikalavimus, atsakinga institucija pasirašo šių paslaugų teikimo 

sutartį, kurioje nustatomi įstaigų įsipareigojimai užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Jeigu įstaiga 

šių įsipareigojimų nesilaiko, teisę teikti šias paslaugas ji praranda. 
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Prancūzijos patirtis 

Prancūzijoje patvirtinti dveji profesinės reabilitacijos paslaugų standartai, apimantys 

reikalavimus profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio mokymo paslaugų teikimui. Standartuose 

nustatyta, kad įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas, turi laikytis medicininio-

psichosocialinio įvertinimo principų, privalo turėti atitinkamą, neįgaliesiems pritaikytą įrangą ir 

aplinką, kvalifikuotą tarpdisciplininę komandą, turinčią reikiamų žinių bei įgūdžių teikiant šias 

paslaugas skirtingą negalią turintiems asmenims. Profesinės reabilitacijos procesas profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo standartuose apibrėžiamas kaip profesinių gebėjimų įvertinimo, 

profesinio orientavimo ir konsultavimo, profesinio mokymo ir pagalbos įsidarbinant derinys, kuriuo 

siekiama užtikrinti kiekvieno negalią turinčio programos dalyvių individualius poreikius.  

Svarbu paminėti, jog siekiant geresnių rezultatų ir kokybės profesinės reabilitacijos srityje, 

Prancūzijoje buvo atliktos esminės reformos. Pirmiausia, buvo sujungtos institucijos, atsakingos už 

asmenų užimtumo skatinimą ir gerovę, siekiant supaprastinti administracines struktūras ir teikti 

geresnę pagalbą bedarbiams ir neįgaliesiems. Taigi, susijungusios institucijos dabar bendrai 

atsakingos tiek už profesinę reabilitaciją, tiek už socialinę jų gerovę.  

Iš esmės Prancūzijoje profesinės reabilitacijos procesas suprantamas panašiai kaip ir 

Norvegijoje, taip pat suprantamas ir profesinės reabilitacijos tikslas – didinti darbo jėgos dalyvavimą 

ir užimtumo lygį, darbo efektyvumą socialinės gerovės ir darbo rinkos įstaigose, taip pat tikslinėms 

profesinės reabilitacijos programoms. Vis dėlto įžvelgiama, kad Prancūzijoje įvykdyta profesinės 

reabilitacijos reforma vis dar negali lygiuotis į norvegiškąją. Pirmiausia dėl to, jog norvegiškoji 

sistema yra laikoma tvirta ir visapusiška sistema, medicininę ir profesinę reabilitaciją traktuojanti 

kaip vieną neatskiriamą vienetą. Prancūziškoji sistema, atvirkščiai, medicininę ir profesinę 

reabilitaciją laiko dvejomis atskiromis sritimis, kurioms finansavimas skiriamas iš skirtingų šaltinių. 

Austrijos patirtis 

Akcentuojama, kad Austrijoje profesinės reabilitacijos poreikis kyla pirmiausia dėl asmenų 

sveikatos sutrikimų, kurie lemia ankstyvą išėjimą į pensiją, ilgalaikį ar netgi nuolatinį nedarbą. Todėl 

Austrijoje profesinė reabilitacija asmenims siūloma dažniausiai baigiantis medicininės reabilitacijos 

laikotarpiui, kuomet asmuo yra informuojamas ir konsultuojamas apie profesinės reabilitacijos 

galimybes ir naudą siekiant sugrįžti į darbo rinką. 

Pagrindinė institucija, atsakinga už sprendimų priėmimą, profesinės reabilitacijos 

koordinavimą ir finansavimą Austrijoje, – institucija, vadinama Arbeitsmarktservice (darbo rinkos 

tarnyba). Profesinė reabilitacija yra neatskiriama šios organizacijos dalis, siekiant kiek įmanoma 

sumažinti nedarbą šalyje.  

Svarbu paminėti ir tai, jog šalyje profesinės reabilitacijos kokybė yra siejama su greita 

reakcija į asmens poreikius profesinei reabilitacijai. Kitaip tariant, kuo anksčiau profesinė reabilitacija 

asmeniui yra suteikiama, pastebimi geresni profesinės reabilitacijos rezultatai ir įsidarbinimo 

galimybės. Visgi kokybės trūkumas yra tas, kad bendrų ir nuoseklių kokybės valdymo gairių, 

licencijavimo sistemos ar bendrų standartų, susijusių su profesinės reabilitacijos kokybe, šalyje nėra. 

Dėl šios priežasties, įstaigos, teikiančios šias paslaugas, kokybės valdymą supranta skirtingai ir 

profesinės reabilitacijos tikslų siekia skirtingais metodais, kurie ne visuomet suteikia geriausia 

rezultatą. 

 

5 . PROFESINĖS REABILITACIJOS LICENCIJAVIMO REIKALINGUMAS 

 

 Nors profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatai kasmet vis gerėja, tačiau siekiant 

užtikrinti kuo geresnį neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, užimtumą bei geresnę jų 

gyvenimo kokybę, būtina spręsti šių paslaugų teikimo efektyvumą bei kokybę mažinančias problemas. 

Išskiriamos šios pagrindinės problemos: 
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 nepakankama įstaigose teikiamų paslaugų kokybė: ne visur paslaugos yra teikiamos 

atsižvelgiant į programos dalyvių negalios pobūdį bei funkcinius gebėjimus, nepakankamas 

paslaugas teikiančių specialistų metodinis pasirengimas, nėra reikalavimų jų kvalifikacijos 

kėlimui, nevyksta specialistų atestacija; 

 iš valstybės biudžeto skiriamas finansavimas yra nepakankamas, todėl ne visiems 

neįgaliesiems, norintiems ir galintiems dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, 

užtikrinamos galimybės dalyvauti programoje, o profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančioms įstaigos, įgyvendinusios profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektus, 

finansuojamus iš ES struktūrinių fondų paramos lėšų, nepasiekia privalomo pasiekti šių 

projektų stebėsenos rodiklio „Neįgalieji, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į neįgaliesiems 

skirtos infrastruktūros plėtrą“ rezultatų reikšmių;  

 profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas vyksta su didelėmis pertraukomis, neužtikrinti 

tolygūs asmenų, siunčiamų į profesinės reabilitacijos programą, srautai, kas turi neigiamą 

poveikį profesinės reabilitacijos paslaugų kokybei ir efektyvumui; 

 prioritetas dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje teikiamas asmenims, kuriems 

dalyvavimo joje poreikis nustatytas vertinant darbingumo lygį pirmą kartą, tačiau tokie 

asmenys sudaro tik labai mažą profesinės reabilitacijos programos dalyvių dalį - 2013 m. tokie 

asmenys sudarė tik apie 4 proc. visų neįgaliųjų, kuriems buvo nustatytas profesinės 

reabilitacijos poreikis ir šis rodiklis nuo 2011 m. beveik nesikeičia. Profesinės reabilitacijos 

poreikis beveik nenustatomas ir sergantiems profesinėmis ligomis asmenims, kuriems galėtų 

būti potencialūs profesinės reabilitacijos programos dalyviai – 2012 m. profesinės reabilitacijos 

poreikis buvo nustatytas tik 3 asmenims, o 2013 m. tokie asmenys profesinės reabilitacijos 

programoje nedalyvavo iš viso; 

 neįgalieji į profesinės reabilitacijos programą yra siunčiami po to, kai jiems yra nustatomas 

profesinės reabilitacijos poreikis. Lietuvos ir užsienio šalių profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo patirtis rodo, jog didesnis paslaugų efektyvumas yra pasiekiamas, jei asmens gebėjimai 

ir galimybės dirbti yra įvertinamos iki asmenį išsiunčiant į profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančias įstaigas. Atliekant gebėjimų įvertinimą prieš profesinę reabilitaciją, asmeniui galėtų 

būti tiksliau nustatomas paslaugų poreikis pagal negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus. 

Rekomendaciją, jog asmens gebėjimai ir galimybės būtų įvertintos iki jį išsiunčiant į profesinės 

reabilitacijos įstaigą, yra pateikusi ir Valstybės kontrolė, atlikusi profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo auditą 2012 m. Tokiu paslaugų teikimo eiliškumu vadovaujasi Norvegijos ir 

Prancūzijos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos. Pvz. Norvegijoje prieš 

nustatant profesinės reabilitacijos poreikį, yra atliekamas pirminis asmens gebėjimų 

įvertinimas. Panašiai paslaugos teikiamos ir Prancūzijoje – neįgaliam asmeniui išvados dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio pateikiamos tik po gebėjimų įvertinimo;  

 teisės aktuose reglamentuota profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo trukmė dažnai yra 

nepakankama siekiant  maksimaliai atkurti programos dalyvių, ypač turinčių sunkesnes 

negalias, darbingumą bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, pvz.: Lietuvoje asmens profesinių 

gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimui gali būti skiriama ne daugiau kaip 40 val. dviejų 

savaičių laikotarpyje, tuo tarpu, pvz. Prancūzijoje – iki 3 mėnesių, Norvegijoje – 1-2 mėnesius 

ir pan.; 

 į profesinės reabilitacijos programą nepatenka asmenys, kuriems nustatytas 50 proc. 

darbingumo lygis, tačiau praktika rodo, kad neretai šie asmenys turi žymių sveikatos sutrikimų, 

dėl kurių  jiems turi būti suteikiama profesionali pagalba įvertinant bei atkuriant jų profesinius 

gebėjimus bei įgūdžius;  

 dalis neįgaliųjų nėra motyvuoti dirbti pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, vengiama 

įsidarbinti ir dirbti asmens gebėjimus bei kvalifikaciją atitinkantį darbą. Praktika rodo, kad 

dažniausios vengimo įsidarbinti priežastys yra šios: dirbama nelegaliai, neįsidarbinama dėl 

įsiskolinimų, ar baiminamasi, kad asmuo praras lengvatas bei socialines išmokas. Teisės aktais 

nėra numatyta programos dalyvių atsakomybė už profesinės reabilitacijos rezultatus; 
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 tik dalis neįgaliųjų išlieka rinkoje ilgesnį laiką – 44 proc. įsidarbinusių dirba ilgiau kaip 6 

mėnesius; 

 trūksta tikslios asmenų, turinčių negalią, situaciją šalyje apibūdinančios statistinės 

informacijos. Neįgaliųjų socialinės integracijos bei profesinės reabilitacijos sistemoje 

dalyvaujančios institucijos duomenis kaupia pagal skirtingus kriterijus ir parametrus, todėl kyla 

sunkumų analizuojant neįgaliųjų įsidarbinimą, pavyzdžiui, neįmanoma nustatyti tikslaus 

darbingo amžiaus dirbančių neįgaliųjų skaičiaus, kadangi duomenys apie asmenų, gaunančių 

šalpos pensijas, padėtį darbo rinkoje nėra kaupiami. Duomenys apie neįgaliuosius pagal 

negalios pobūdį yra kaupiami tik nedaugelyje organizacijų, nėra vieningai sutartų terminų, 

apibrėžiančių kiekvieną negalios pobūdį; 

 naudojamos profesinės reabilitacijos efektyvumo rodiklių skaičiavimo metodikos nėra aiškiai 

apibrėžtos ir aptartos su visomis suinteresuotomis šalimis. Asmenų įsidarbinimo po profesinės 

reabilitacijos rezultatai skaičiuojami tik 6 mėnesius po profesinės reabilitacijos programos 

pabaigos, tačiau dalis neįgaliųjų sėkmingai įsidarbina ir per 12 mėnesių po profesinės 

reabilitacijos pabaigos. Pavyzdžiui, Slovėnijoje asmens įsidarbinimo rezultatai vertinami 2 

metus po profesinės reabilitacijos baigimo. Į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių 

įstaigų pasiektus rezultatus neįtraukiami duomenys apie asmenis, kurie po profesinės 

reabilitacijos tęsia mokymąsi kitose mokslo įstaigose – kolegijose arba aukštosiose mokyklose 

bei asmenys, nutraukę profesinės reabilitacijos programą dėl įsidarbinimo; 

 praktika rodo, kad dalis visuomenės neturi pakankamai informacijos apie profesinę 

reabilitaciją, jos galimybes, apie neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, 

sėkmingą įsidarbinimą. Daugelis sklaidos priemonių daugiausia vykdoma neįgaliesiems 

skirtose priemonėse ir spaudoje. Trūksta visuomenės informavimo priemonių nacionalinėje 

televizijoje arba respublikinėje spaudoje; 

 pastaraisiais metais gerėjo bendradarbiavimas su darbdaviais įdarbinant neįgaliuosius, tačiau 

vis dar yra sudėtinga įtraukti darbdavius į profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės bei 

efektyvumo gerinimo procesus; 

 nepakankamai išvystytas bendradarbiavimas su neįgaliųjų organizacijomis, siekiant įtraukti jas 

į profesinės reabilitacijos sistemos tobulinimą bei didinti jų dalyvavimą skleidžiant informaciją 

bei skatinant neįgaliuosius dalyvauti profesinės reabilitacijos programose. Pastebimas menkas 

neįgaliųjų organizacijų įsitraukimas atliekant apklausas ir profesinės reabilitacijos poveikio 

tyrimus, o tai neprisideda prie neįgaliųjų problemų šalyje ir galimų jų sprendimo būdų 

identifikavimo šalies mastu;  

 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos siūlo neįgaliesiems, dalyvaujantiems 

profesinės reabilitacijos programoje, per 600 profesinio mokymo programų. Dauguma šių 

programų yra skirtos negalią neturintiems asmenims, jos nėra pritaikytos neįgaliesiems pagal 

jų negalios pobūdį bei funkcinius gebėjimus, nevykdoma programų, tinkamų neįgaliesiems, 

atranka; 

 nėra vieningos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemoje dalyvaujančių institucijų ir 

įstaigų duomenų bazės apie profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančius neįgaliuosius. 

Keičiantis informacija (ataskaitos ir pan.) mažai naudojamasi informacinėmis technologijomis. 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartizavimo būtinybę 

asmenims, turintiems negalią, sąlygoja keletas veiksnių:  

 Darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius Lietuvoje išlieka pastovus, kasmet apie 14 tūkst. asmenų 

nustatomas mažesnis darbingumo lygis; 

 Didėja profesinės reabilitacijos poreikis. Lietuvoje dirba tik labai nedidelė dalis darbingo 

amžiaus turinčių negalią žmonių. Esant sudėtingai ekonominei situacijai, mažėjant darbo jėgos 

paklausai, didėjant konkurencijai, kai turima kvalifikacija tampa pagrindine išlikimo darbo 

rinkoje sąlyga, neįgaliesiems iškyla profesinių įgūdžių atkūrimo ir naujų įgijimo problema. 

Būtina užtikrinti efektyvią profesinės reabilitacijos paslaugų sistemą. 
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 Lietuvoje jau sukurta teisinė bazė profesinei reabilitacijai. Tai labai reikšmingi pertvarkymai, 

realizuojant atskirties mažinimą ir neįgaliųjų socialinę integraciją. Būtina tęsti ir tobulinti labai 

svarbią socialinės integracijos grandį – profesinę reabilitaciją. 

 Iki Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimo Lietuvoje 

nebuvo sukurta teisinė profesinės reabilitacijos sistemą reglamentuojanti bazė. Nebuvo 

reglamentuoti šie aspektai: profesinės reabilitacijos samprata, profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo sąlygos, profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančios institucijos, profesinės 

reabilitacijos sistemos finansavimo mechanizmai. 2005 m. liepos 1 d. Įsigaliojusiame Lietuvos 

Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme buvo įtvirtinta nauja neįgalumo lygio ir 

darbingumo lygio nustatymo tvarka, pagal kurią darbingumo lygis vertinamas kompleksiškai – 

atsižvelgiant į bazinio darbingumo (asmens sveikatos būklės) ir profesinių, funkcinių veiksnių 

bei aplinkybių, įtakojančių žmogaus darbingumą, visumą. Darbingumo lygis nustatomas po to, 

kai yra panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios 

pagalbos priemonės. Įstatyme buvo reglamentuota profesinės reabilitacijos samprata bei 

pagrindiniai principai, įtvirtinantys prielaidas bei sąlygas sukurti profesinės reabilitacijos 

sistemą. 

 Dabartiniu metu profesinės reabilitacijos paslaugos Lietuvoje teikiamos  16-oje įstaigų ir jų 

filialų bei skyrių. Šios įstaigos turi labai skirtingą patirtį, mokosi vienos iš kitų, taip pat iš 

užsienio šalių, naudoja skirtingus profesinės reabilitacijos metodus, tad iškilo poreikis 

suvienodinti  teikiamas paslaugas ir užtikrinti lygiavertę kokybę. Vis dar galima sakyti, kad tai 

nauja paslauga Lietuvoje, todėl praktiškai yra daug atsitiktinumo, pasirenkant vienus ar kitus 

reabilitacijos tikslų pasiekimo būdus, remiamasi kitų šalių suteikta pagalba ir metodikomis. 

Beveik nėra profesinės reabilitacijos metodų/metodikų efektyvumo tyrimų Lietuvoje, reikėtų 

juos skatinti. Labai opi problema – standartizuotų tyrimo metodikų kūrimas ir adaptavimas, 

tame tarpe psichologinės diagnostikos. Nepakankamas profesinės reabilitacijos sistemos 

metodinis pasiruošimas: nėra parengta visuotinai patvirtintų neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

programų bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų bei asmens gebėjimų 

(įgūdžių) vertinimo metodikų, nėra profesinės reabilitacijos paslaugų standartų, darbo su 

neįgaliaisiais metodikų, trūksta kvalifikuotų specialistų, galinčių teikti kokybiškas profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

 Nepakankamas profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių institucijų ir įstaigų 

bendradarbiavimas. 

 

Valakupių reabilitacijos centras 2017 m. pabaigoje atliko visų Lietuvos įstaigų, teikiančių 

profesinės reabilitacijos paslaugas, vertinimą. Jam atlikti buvo sukurtas „Įstaigų, teikiančių profesinės 

reabilitacijos paslaugas, ir joje dirbančių specialistų vertinimo klausimynas“, kuris buvo sudarytas 

vadovaujantis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais:  

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 6 d. Nr. A1-3 patvirtinta 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, psichikos ar fizinę 

negalią, metodika ir Bendrieji reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

teikiantiems specialistams; 

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-159 

patvirtintas Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas; 

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2004 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-302 

patvirtintos Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašu bei teikimo ir 

finansavimo taisyklės;  

 LR Seimo 2010 m. gegužės 27 d. priimtas įstatymas Nr. XI-854 dėl Neįgaliųjų teisių 

konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo, kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke 

priimtus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą. 

Klausimynas buvo suderintas su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos. Įstaigų vertinimas, kuriame dalyvavo 16 PR paslaugas neįgaliesiems 
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teikiančių įstaigų (12 įstaigų ir 4 šių įstaigų filialai ar skyriai esantys kituose miestuose nei pati 

įstaiga), buvo atliktas 2017 m. spalio – lapkričio mėn. 

 

Atlikus įstaigų vertinimą pagal numatytą klausimyną, nustatyta, kad įstaigos, teikiančios 

profesinės reabilitacijos paslaugas tik iš dalies atitinka keliamus reikalavimus. Žemiau pateikiamas 

atitikimas keliamiems Reikalavimams nuo didžiausio atitikimo iki mažiausio: 

1. Reikalavimai pagalbos įsidarbinant (PĮ) paslaugos turiniui (96,9 % iš 16 įstaigų). 

2. Reikalavimai profesinio orientavimo ir konsultavimo (POK) paslaugos turiniui (95,3 % iš 16 

įstaigų). 

3. Bendrieji paslaugų teikimo reikalavimai (87,7 % iš 16 įstaigų). 

4. Negalią turinčių PR programos dalyvių teisių užtikrinimo reikalavimai (85,4 % iš 16 įstaigų). 

5. Reikalavimus visą PR programą (ciklą) sudarančių paslaugų turiniui (81,3 % iš 16 įstaigų). 

6.  Reikalavimai visą PR programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo tvarkai (73,4 % iš 16 

įstaigų) 

7. Reikalavimai PR metu naudojamai įrangai ir priemonėms (65,6 % iš 16 įstaigų) 

8. Reikalavimai profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo (PGA arba NI) paslaugos 

turiniui (61,6 % iš 16 įstaigų). 

9. Reikalavimai profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos turiniui (54,5 % iš įstaigų) 

10. Reikalavimai pastatų ir aplinkos pritaikymui (51,5 % iš įstaigų) 

11. Reikalavimai PR paslaugas teikiančiam personalui (43,75 % iš įstaigų) 

12. Reikalavimai palaikymo darbo vietoje paslaugos turiniui (36,5 % įstaigų) 

 

Iš to kyla bendros išvados ir rekomendacijos: 

1) Reikalavimai paslaugų turiniui reikalauja atitinkamų paslaugų atsižvelgiant į kiekvieno 

asmens turimos negalios specifiką, tačiau ne visose įstaigose PGĮ etapas atliekamas laikantis 

nustatytų reikalavimų. Pvz. vertinimo metu buvo nustatyta, kad PGĮ etapą reikėtų papildyti 

reikiamomis paslaugomis: kineziterapeuto ir ergoterapeuto atliekamu objektyviu fizinių 

savybių įvertinimu tam tinkamais metodais (dirbant su asmenimis turinčiais regos, klausos, 

fizinę, intelekto, psichikos negalią), darbo ar mokymosi aplinkos pritaikymo atlikimu (dirbant 

su asmenimis turinčiais regos, klausos, fizinę, intelekto, psichikos negalią), gyd. psichiatro 

vertinimu (dirbant su asmenimis turinčiais psichikos negalią), FMR gydytojo vertinimu 

(dirbant su asmenimis turinčiais regos, klausos, fizinę, intelekto, psichikos negalią), 

tiflopedagogo vertinimu (dirbant su regos negalią turinčiais asmenimis), logopedo vertinimu 

(dirbant su asmenimis turinčiais fizinę, intelekto, klausos negalią ir kurie turi kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų), surdopedagogo vertinimu (dirbant su asmenimis turinčiais klausos 

negalią), prof. mokytojo vertinimu artimoje darbui aplinkoje (mokymo klasėje) pateikiant 

praktines profesinio mokymo užduotis, būsimo darbo ar darbo vietos reikalavimų vertinimu, 

asmens gebėjimų ir profesijos reikalavimų palyginimu. Taip pat rekomenduojama rengti 

specialistų komandinį aptarimą, išvadas ir tai dokumentuoti, su specialistų išvadomis ir 

rekomendacijomis pasirašytinai supažindinti PR dalyvius; 

2) Pastatų ir aplinkos pritaikymo atžvilgiu nustatyta, kad materialinė bazė nėra pilnai paruošta 

priimti klausos, regos ar fizinę negalią turinčius asmenis. Pvz. nėra specialaus reljefinio 

grindinio, stiklų žymėjimo, liftas yra, tačiau veikia tik su specialisto pagalba, durys nėra 

automatiškai varstomos arba slankiojančios. Rekomenduojama stiprinti pastatų ir aplinkos 

pritaikymą; 

3) Internetiniai puslapiai nėra pritaikyti regos ar intelekto negalią turintiems asmenims (nėra 

teksto išdidinimo, kontrastavimo, supaprastintų tekstų ar vaizdinės medžiagos ir pan.). 

Rekomenduojama internetinį puslapį pritaikyti neįgaliesiems; 

4) Nepakankamai pritaikyta įstaigos informacinė aplinka, metodinė medžiaga, įranga/priemonės 

sutrikusio intelekto, regos, klausos negalią turintiems dalyviams. Rekomenduojama 

pasirūpinti informacijos pateikimu lengvai suprantama kalba asmenims su intelekto negalia; 
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5) Pastebėta, kad specialistų komandoje trūksta kai kurių specialistų. Rekomenduojama 

specialistų komandą suformuoti pagal Reikalavimus: papildyti komandą FMR gydytoju ir 

kineziterapeutu (kai paslaugos teikiamos asmenims, turintiems regos, klausos, fizinę, 

intelekto, psichikos negalią), tiflopedagogu (kai paslaugos teikiamos asmenis su regos 

negalia), logopedu ir surdopedagogu (kai paslaugos teikiamos asmenims su klausos negalia), 

gydytoju psichiatru (kai paslaugos teikiamos asmenims su psichikos negalia); 

6) Trūksta įrodymų, kad yra teikiamos visos reikiamos paslaugos. Rekomenduojama profesinės 

reabilitacijos dalyvių bylose dokumentuoti visų profesinės reabilitacijos etapų teikiamas 

paslaugas – profesinių gebėjimų įvertinimo (PGĮ), profesinio orientavimo ir konsultavimo 

(POK), profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo (PGA), pagalbos įsidarbinant (PĮ), 

palaikymo darbo vietoje (PDV); 

7) Pastebima, kad ne visi specialistai turi reikiamą išsilavinimą. Rekomenduojama, kad 

specialistai, teikiantys atvejo vadybininko ir įdarbinimo vadybininko funkcijas, turėtų 

socialinių arba pedagogikos mokslų išsilavinimą, užtikrinti socialinio darbuotojo, profesijos 

mokytojų, gyd. psichiatro išsilavinimą ir kvalifikaciją; 

8) Įstaigos turi sudaryti galimybę regos ir intelekto negalią turinčių asmenų artimiesiems ar 

patikėtiniams dalyvauti  reabilitacijos procese; 

9) Įstaigos turi atnaujinti specialistų pareigines nuostatas remiantis Reikalavimais: kad 

specialistų komandai vadovautų socialinis darbuotojas, keisti specialistų pareigybių 

pavadinimus, t. y. rekomenduojama keisti įdarbinimo tarpininko, atvejo vadybininko, 

profesinio orientavimo ir konsultavimo specialisto pavadinimus, naudoti „specialistas, 

teikiantis įdarbinimo vadybininko paslaugas“, „specialistas, teikiantis atvejo vadybininko 

paslaugas“, taip pat papildyti profesijos mokytojo pareigybės aprašymą – dalyvauti profesinių 

gebėjimų įvertinimo etape vertinant asmens profesinius gebėjimus, paruošti atvejo 

vadybininko funkcijas atliekančio specialisto pareigybės aprašymą; 

10) Įstaigose mokymo programos turėtų būti tiek formalios, tiek neformalios; 

11) Įstaigos darbuotojai turėtų būti supažindinami su etikos kodeksu pasirašytinai; 

12) Įstaigos turi parengti ir naudoti struktūruotą vertintinų savybių formą arba specialistų įrašuose 

pateikti duomenis apie ergoterapeuto, socialinio darbuotojo, psichologo vertinamas sutrikusio 

intelekto programos dalyvio savybes, nurodytas Metodikoje;  

13) Įstaigos turi parengti ir naudoti struktūruotą vertintinų savybių formą arba specialistų įrašuose 

pateikti duomenis apie psichologo, ergoterapeuto, kineziterapeuto vertinamas fizinę negalią 

turinčio programos dalyvio savybes, nurodytas Metodikoje; 

14) Įstaigos turi užtikrinti Metodikos reikalavimų vykdymą ir kontrolę, kai paslaugos teikiamos 

pagal sutartį su kita įstaiga (pvz. ligonine), užtikrinti, kad kitos įstaigos specialistai įvertina ir 

atkuria visas Metodikoje nurodytas ir programos dalyviui reikalingas savybes; 

15) Į paslaugų teikimą, siekiant užtikrinti atkryčio prevenciją pagal Metodikos reikalavimus turi 

būti įtraukti psichologas, psichiatras;  

16) Įstaigos turi peržiūrėti turimų specialistų skaičių. Šiuo metu stebima, kad vienas socialinis 

darbuotojas atlieka tris funkcijas: socialinio darbuotojo, atvejo vadybininko, įdarbinimo 

vadybininko, vienas kineziterapeutas atlieka dvi funkcijas: kineziterapeuto bei ergoterapeuto 

ir pan.; 

17) Nustatyta, kad neformalios/formalios mokymo programos nėra adaptuotos negalią turintiems 

asmenims. Neretai jos skirtos tiesiog bedarbių ar darbo greitu metu neteksiančių asmenų, 

suaugusiųjų asmenų mokymui. Yra tik išnaudojama galimybė PR eigoje pagal poreikį 

koreguoti mokymo programas, pritaikant jas pagal dalyvio turimus gebėjimus. 

Rekomenduojama turėti adaptuotas mokumo programas, nurodant kokiai konkrečiai negaliai 

yra pritaikyta. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas problemas ir iššūkius, su kuriais tenka susidurti teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas, rekomenduojama įvesti įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos 

paslaugas, priežiūrą ir kontrolę licencijuojant jas pagal teikiamų paslaugų atitikimą kiekvienai 

neįgaliųjų grupei. 
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6 PROFESINĖS REABILITACIJOS SISTEMOS LICENCIJAVIMO SSGG (STIPRYBIŲ, 

SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ, GRĖSMIŲ) ANALIZĖ 

 

Remiantis anksčiau atliktų analizių ir esamos profesinės reabilitacijos sistemos bei paslaugų 

teikimo situacijos analize, nustatytos profesinės reabilitacijos licencijavimo įvedimo stiprybės, 

silpnybės, galimybės ir grėsmės. 

 

Stiprybės: 

 sukurta ir tobulinama profesinės reabilitacijos sistemos teisinė bazė užtikrina profesinės 

reabilitacijos sistemos funkcionavimą; 

 sukurta ir išvystyta profesinės reabilitacijos infrastruktūra užtikrina profesinės reabilitacijos 

paslaugų prieinamumą skirtingą negalią turintiems asmenims arčiau gyvenamosios vietos; 

 platus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose siūlomų profesinio mokymo 

programų pasirinkimas; 

 gerėjantys neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, integracijos į darbo rinką 

bei išsilaikymo joje rodikliai; 

 didėja neįgaliųjų motyvacija dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje; 

 sukurta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinė bazė – profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems 

metodikos, Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams, 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartai ir Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės įvertinimo sistema;  

 atrinkti ir sėkmingai veikia Profesinės reabilitacijos metodiniai centrai, sistemingai vykdomi 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymai, 

gerėja metodinis jų pasirengimas; 

Silpnybės: 

 menkas asmenų, kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, bei 

asmenų, kuriems darbingumo lygis nustatomas dėl profesinių ligų, dalyvavimas profesinės 

reabilitacijos programoje; 

 nepakankamas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų pasirengimas teikti 

kokybiškas paslaugas asmenims pagal negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus; 

 asmens profesinių gebėjimų įvertinimas atliekamas jau nustačius šių paslaugų poreikį; 

 neužtikrintas nepertraukiamas profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas ir netolygūs 

asmenų, siunčiamų į profesinės reabilitacijos programą, srautai; 

 menkas asmenų, turinčių sutrikusio intelekto, regos, klausos negalią, dalyvavimas profesinėje 

reabilitacijoje;  

 menkas asmenų, kuriems pirmą kartą nustatomas profesinės reabilitacijos poreikis ir asmenų, 

kuriems darbingumo lygis nustatomas dėl profesinių ligų dalyvavimas profesinės 

reabilitacijos programoje; 

 tik dalis neįgaliųjų, įsidarbinusių po profesinės reabilitacijos, išlieka darbo rinkoje ilgesnį 

laiką; 

 nesukurtas įstaigų atitikimo reikalavimų specialistams, metodikų, standartų bei kokybės 

užtikrinimo sistemos keliamiems reikalavimams stebėsenos ir kontrolės mechanizmas; 

profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančios institucijos ir įstaigos duomenis kaupia 

pagal skirtingus kriterijus ir parametrus, nekaupiama informacija apie darbingo amžiaus 

neįgaliuosius pagal jų negalios pobūdį; 

 profesinio mokymo programos nepritaikytos neįgaliesiems pagal jų negalios pobūdį ir 

funkcinius gebėjimus; 

 netobula profesinės reabilitacijos rezultatų skaičiavimo metodika; 

 trūksta statistinės informacijos apie darbingo amžiaus neįgaliuosius, apie jų padėtį darbo 

rinkoje ir pan., neįgaliųjų socialinės integracijos bei profesinės reabilitacijos sistemoje 
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dalyvaujančios institucijos duomenis kaupia pagal skirtingus kriterijus ir parametrus, 

nekaupiama informacija apie neįgaliuosius pagal jų negalios pobūdį – nėra vieningos 

duomenų bazės. 

 

Galimybės: 

 kokybiškos ir kiekvieno neįgalaus asmens poreikius atitinkančios profesinės reabilitacijos 

paslaugos; 

 kiekvienas iš profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ciklų dalių yra prižiūrimas ir 

kontroliuojamas, kas užtikrina geresnius rezultatus; 

 institucijų, dalyvaujančių organizuojant ir teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, 

atsakomybė ir suinteresuotumas profesinės reabilitacijos sistemos tobulinimu; 

 didėjantis neįgaliųjų suinteresuotumas profesinės reabilitacijos paslaugomis, siekiant sugrįžti 

arba naujai įsilieti į darbo rinką; 

 didėjanti darbdavių motyvacija įdarbinti neįgaliuosius; 

 profesinės reabilitacijos metodinio centro vykdomos veiklos, parengtų ir patvirtintų metodikų, 

reikalavimų specialistams, standartų, kokybės užtikrinimo sistemos taikymas ir diegimas 

įstaigose, įstaigų atitikimo keliamiems kokybės reikalavimams stebėsenos ir kontrolės 

mechanizmas sukurs reikiamas sąlygas kokybiškoms profesinės reabilitacijos paslaugoms 

teikti neįgaliesiems pagal negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus; 

 gerėjantis neįgaliųjų, visuomenės ir darbdavių informuotumas apie profesinės reabilitacijos 

sistemą, jos teikiamas galimybes ir naudą; 

 gerėja profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių institucijų ir įstaigų 

bendradarbiavimas. 

 siekiant nuolat plėtoti ir tobulinti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą, pasinaudoti ES 

struktūrinių fondų parama; 

 aktyvus neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas, skleidžiant informaciją apie 

profesinės reabilitacijos sistemą bei skatinant neįgaliuosius dalyvauti profesinės reabilitacijos 

programose; 

 tarptautinių kokybės užtikrinimo sistemų, pritaikytų profesinės reabilitacijos paslaugų 

sektoriui, diegimas profesinės reabilitacijos įstaigose. 

  

Grėsmės: 

 neužtikrintas nuolatinis profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas ir netolygūs asmenų, 

siunčiamų į profesinės reabilitacijos programą, srautai; 

 ne visose įstaigose užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems 

asmenims pagal negalios pobūdį; 

 nesukurtas įstaigų atitikimo rengiamiems ir tvirtinamiems reikalavimų specialistams, 

metodikų, standartų projektams bei profesinės reabilitacijos kokybės užtikrinimo, teikiant šias 

paslaugas skirtingas negalias turintiems asmenims, stebėsenos ir kontrolės mechanizmas 

(nenumatytas įstaigų licencijavimas); 

 profesinės reabilitacijos centruose dirbančių specialistų kvalifikacijos stoka; 

 nepakankamai užtikrintas įstaigose teikiamų paslaugų atitikimas parengtų metodikų, 

reikalavimų specialistams, standartų ir kokybės įvertinimo sistemos reikalavimams; 

 nedidėjantis neįgaliųjų, visuomenės pasitikėjimas profesine reabilitacija, jos galimybėmis bei 

nauda; 

 tik dalis neįgaliųjų įsidarbinusių po profesinės reabilitacijos išlieka darbo rinkoje ilgesnį laiką; 

 nepakankamas neįgaliųjų organizacijų ir darbdavių dalyvavimas tobulinant profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybę; 

 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos neskatinamos užtikrinti tarptautinius 

kokybės standartus atitinkančių paslaugų kokybę; 
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Norint įvesti įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, licencijavimą, būtina 

atsižvelgti į esamas sistemos stiprybes, identifikuojamas galimybes ir jas efektyviai panaudoti, kad 

neįgalūs asmenys, kuriems yra nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis nuo pat atėjimo į įstaigą, 

teikiančią profesinės reabilitacijos paslaugas, gautų kokybiškas paslaugas, kurios yra apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Licencijavimas turėtų padėti sumažinti esamas silpnybes ir 

grėsmes profesinės reabilitacijos sistemoje. 

 

7 . ĮSTAIGŲ VYKDYSIANČIŲ LICENCIJAVIMĄ INSTITUCINĖ STRUKTŪRA 

 

Valakupių reabilitacijos centras vykdydamas 2012 m. su NRD pasirašytą sutartį Nr. 

2012/ES-1-S-12, sukūrė Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartus, kurių 

sudėtinė dalis buvo Profesinės reabilitacijos įstaigų akreditavimo/licencijavimo tvarkos aprašo 

projektas (toliau – Aprašo projektas). Aprašo projektas nustato licencijos teikti profesinės 

reabilitacijos paslaugas įstaigos tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims4 (toliau – licencija) 

išdavimo įstaigai, atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo 

atnaujinimo, licencijos galiojimo panaikinimo, licencijos patikslinimo, licencijos dublikato išdavimo, 

licencijos sąlygų laikymosi priežiūros, informacijos apie licencijas skelbimo ir licencijų registravimo 

tvarką, dokumentų licencijai gauti nagrinėjimo tvarką ir terminus, licencijuojamą veiklą, licencijos 

formą ir rekvizitus, įstaigos teises ir pareigas, licencijuojamos veiklos bei įstaigų akreditavimo 

sąlygas. 

2015 m. balandžio 29 d. vykusiame profesinės reabilitacijos metodinio centro ekspertų 

komisijos posėdyje (04 protokolas) buvo pristatytas parengtas strategijos įgyvendinimo veiksmų 

plano 2015-2017 m. pirminis projektas, kuriame buvo numatomos priemonės – licencijuoti įstaigas, 

teikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas pagal negalias ir įsteigti licencijavimo ir akreditavimo 

tarnybą. Posėdžio metu buvo išsakyta mintis dėl licencijavimo ir akreditavimo tarnybos steigimo 

poreikio, sukuriant efektyvią institucinę struktūrą bei užtikrinant teikiamų profesinės reabilitacijos 

paslaugų kokybę. Aptariant veiksmų plano projektą, licencijavimo tvarką buvo siūloma patvirtinti 

2017 m. pabaigoje. 

Aprašo projekte numatoma, kad teikti paraišką profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

licencijai gauti galės įstaigos, nurodytos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. 

įsakyme Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms 

aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 70-2543), ir atitinkančios standartų, kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių šių paslaugų teikimą ir Aprašo projekto reikalavimus bei teisės aktų nustatyta 

tvarka įregistruotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

Įstaigos profesinės reabilitacijos paslaugas tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims 

galės teikti tik gavę licenciją šiai veiklai vykdyti. 

Įstaigos, įgijusios licenciją profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo veiklai vykdyti, yra 

vadinamos profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis (toliau – įstaigos). 

Minėtas Aprašo projektas neapima institucinės struktūros, kuri vykdytų profesinės 

reabilitacijos įstaigų licencijavimą, aprašymo.  

Siekiant patvirtinti Aprašo projektą ir pradėti įstaigų licencijavimo veiklą Lietuvoje, siūlomi 

3 galimi profesinės reabilitacijos įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, licencijavimo 

institucinės struktūros variantai bei pateikiami institucinės struktūros variantų ir licencijavimo 

proceso organizavimo aprašymai. Šie aprašymai parengti atsižvelgiant į esamą profesinės 

reabilitacijos situaciją Lietuvoje siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų licencijavimo proceso 

organizavimą.. Siūloma atsisakyti numatytos Aprašo projekto akreditavimo tarnybos ir jai 

priklausančias funkcijas leisti vykdyti vienoje iš siūlomų alternatyvų numatytai struktūrai. 

                                                 
4 Tikslinėms grupėms priklausantys asmenys – tai įstaigos profesinės reabilitacijos programoje dalyvaujantys neįgalieji, 

turintys regos ir/ar klausos, ir/ar intelekto, psichikos ir/ar fizinę (judėjimo ar vidaus ligų) negalias ir nustatytą atitinkamą 

darbingumo lygį ar bazinį darbingumą. 
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7.1 Variantas 1. Specialistai dirbantys vienoje iš valstybinių įstaigų (žr. Pav. 30). 

 

1. Įstaiga, teikianti profesinės reabilitacijos paslaugas ir norinti gauti licenciją profesinės 

reabilitacijos paslaugoms teikti, turi kreiptis į specialistus, veikiančius vienoje iš valstybinių įstaigų 

(pvz. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrius (toliau ir – SADM), NRD ar kt.) (toliau – 

specialistai) ir pateikti atitinkamos formos paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo projekto V 

skyriuje.  

2. Licencija suteikia teisę įstaigai teikti profesinės reabilitacijos paslaugas licencijoje 

nurodytoms tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims, kuriems yra nustatytas profesinės 

reabilitacijos poreikis. 

3. Profesinės reabilitacijos įstaigų licencijavimą ir priežiūrą vykdo specialistai. Numatoma, 

kad specialistų darbo vietoms įsteigti turėtų būti skiriama 1,5 etato. Visų specialistų funkcijos apima 

profesinės reabilitacijos įstaigų licencijavimo ir priežiūros vykdymą. 

4. Specialistai, gavę įstaigos, norinčios gauti licenciją, atitinkamos formos paraišką ir 

dokumentus, nurodytus Aprašo projekto V skyriuje, vertina pateiktos paraiškos ir pridedamų 

dokumentų administracinę atitiktį ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų 

gavimo dienos įvertina, ar pateikti dokumentai bei informacija yra tinkamai parengti ir atitinka šio 

Aprašo projekto reikalavimus. 

5. Specialistai, įvertinę pateiktos paraiškos ir dokumentų administracinę atitiktį, ne vėliau 

kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų gavimo dienos raštu parengia motyvuotą 

atsakymą profesinės reabilitacijos įstaigai ir informuoja įstaigą dėl atitikties arba neatitikties. 

6. Esant tinkamai parengtiems dokumentams, specialistai nustato įvertinimo profesinės 

reabilitacijos įstaigoje datą, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 20 darbo dienų nuo įstaigos informavimo 

apie administracinį atitikimą. 

7. Jei profesinės reabilitacijos įstaigos pateikta paraiška ir dokumentai neatitinka 

administracinių reikalavimų, profesinės reabilitacijos įstaigai nustatomas ne daugiau kaip 60 

kalendorinių dienų terminas ištaisyti neatitikimus. 

8. Kai profesinės reabilitacijos įstaigos, kuri kreipėsi dėl licencijavimo, pateikta paraiška ir 

dokumentai 2 kartus iš eilės neatitinka administracinių reikalavimų, dar kartą pateikti paraišką dėl 

licencijos gavimo ji gali po 2 metų. 

9. Specialistai per 20 darbo dienų nuo įstaigos informavimo atlieka vertinimą profesinės 

reabilitacijos įstaigoje. Patikros įstaigoje metu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, standartais 

bei kokybės įvertinimo sistemos klausimynu įvertinama, ar įstaiga ir joje teikiamos profesinės 

reabilitacijos paslaugos atitinka įstaigai bei jos teikiamoms paslaugoms keliamus reikalavimus, ir ar 

įstaiga yra tinkamai pasirengusi teikti profesinės reabilitacijos paslaugas įstaigos tikslinėms grupėms 

priklausantiems asmenims. 

10. Specialistai, atlikę patikrą įstaigoje ir nustatę, kad įstaigos pateikta informacija Aprašo 

projekto V skyriuje nurodytuose dokumentuose yra teisinga bei įstaiga atitinka standartų ir kitų teisės 

aktų reikalavimus ir yra tinkamai pasirengusi teikti profesinės reabilitacijos paslaugas tikslinėms 

grupėms priklausantiems asmenims, priima sprendimą išduoti įstaigai licenciją ir apie tai raštu ne 

vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo priimto sprendimo, informuoja įstaigą. Išduodama licencija galioja 

2 metus. 

11. Specialistai, atlikę patikrą įstaigoje ir nustatę, kad įstaigos pateikta informacija Aprašo 

projekto V skyriuje nurodytuose dokumentuose yra neteisinga ir/ar įstaiga neatitinka standartų ir kitų 

teisės aktų reikalavimų, keliamų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui tikslinėms grupėms 

priklausantiems asmenims, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikros įstaigos veiklos vietoje 

dienos informuoja įstaigą raštu ar elektroninėmis priemonėmis apie nustatytus trūkumus ir terminą, 

per kurį šie trūkumai turi būti pašalinti. Profesinės reabilitacijos įstaigai nustatomas 90 kalendorinių 

dienų terminas nustatytiems trūkumams pašalinti. 

12. Specialistai išduoda profesinės reabilitacijos įstaigai licenciją per 20 darbo dienų nuo 

įstaigos informavimo apie priimtą sprendimą įstaigai suteikti licenciją. 
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13. Specialistai vykdo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo licencijos sąlygų 

laikymosi priežiūrą.  

14. Specialistai licenciją turinčiai profesinės reabilitacijos įstaigai kasmet siunčia 

priminimą apie reikalavimą parengti metinę ataskaitą. 

15. Licencijuota profesinės reabilitacijos įstaiga specialistams teikia metinę ataskaitą už 

kiekvienus kalendorinius metus iki sausio 10 d. Metinė ataskaita parengiama pagal nustatytą 

dokumento formą. 

16. Specialistai per 20 darbo dienų įvertina profesinės reabilitacijos įstaigos pateiktą metinę 

ataskaitą. Jei ataskaita pripažįstama tinkama, tuomet licencija lieka galioti likusiam ataskaitiniam 

laikotarpiui. Jei ataskaita pripažįstama netinkama, specialistai vykdo neplaninę patikrą profesinės 

reabilitacijos įstaigoje.  

17. Specialistai vykdo neplaninę licenciją turinčios įstaigos patikrą šiais atvejais: 

 įsigaliojus naujiems profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo reikalavimams; 

 kai raštu gauta informacija iš fizinių ar juridinių asmenų apie teisės aktų, reglamentuojančių 

įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimus; 

 kai profesinės reabilitacijos įstaigos metinė ataskaita pripažįstama netinkama; 

 kai gauta informacija apie esminius pasikeitimus licencijuotoje profesinės reabilitacijos 

įstaigoje, susijusius su tiksline paslaugų gavėju grupe, paslaugų organizavimu teikimu, 

paslaugų teikimu ir pan. 

18. Vykdant neplaninę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, Specialistų prašymu 

profesinės reabilitacijos įstaiga per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti licencijos sąlygų laikymosi 

priežiūrai reikalingus dokumentus, bet ne didesne apimtimi, kaip nurodyta Aprašo projekto V 

skyriuje. Įstaigos pateikti dokumentai nagrinėjami Aprašo projekto VI skyriuje nurodyta tvarka. 

19. Specialistai vykdo neplaninę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos veiklos 

vietoje, vertindami įstaigos pateiktos informacijos apie licencijuojamą veiklą atitiktį faktiniams 

duomenims. Jei neplaninės patikros metu profesinės reabilitacijos įstaigoje nenustatoma pažeidimų, 

jos licencija galioja toliau. Jei neplaninės patikros metu profesinės reabilitacijos įstaigoje nustatomi 

pažeidimai, Specialistai per 10 darbo dienų informuoja profesinės reabilitacijos įstaigą ir Teritorinę 

darbo biržą apie nustatytus pažeidimus.  

20. Specialistai informuoja profesinės reabilitacijos įstaigą, kad jai nustatytas 90 

kalendorinių dienų terminas pažeidimams pašalinti. Jei profesinės reabilitacijos įstaiga per nustatytą 

terminą pažeidimus pašalina, jos licencija galioja toliau. Jei profesinės reabilitacijos įstaiga per 

nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, jos licencija sustabdoma.  

21. Profesinės reabilitacijos įstaiga po licencijos sustabdymo gali po 2 metų kreiptis į 

Specialistus dėl licencijos atnaujinimo. 

22. Licencija yra išduodama dvejiems metams. Baigiantis šiam laikotarpiui ne vėliau kaip 

likus 30 darbo dienų iki laikotarpio, nurodyto licencijoje, pabaigos, įstaiga kreipiasi į specialistus dėl 

licencijos pratęsimo.  

23. Ginčai ir skundai dėl licencijos išdavimo/neišdavimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2016, Nr. XII-2399) nustatyta tvarka. 

Varianto Nr. 1 privalumai: 

 

1. Nedideli kaštai, administravimo kaštų nebuvimas; 

2. Bendra informacinė sistema; 

 

 
Varianto Nr. 1 trūkumai: 

 

1. Valstybinės įstaigos organizacijos struktūros pertvarkymo kaštai, steigiant naujus etatus; 

2. Subjektyvus Specialistų vertinimas 
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Pav. 30 Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimą vykdysiančios institucinės struktūros 1 variantas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   

  

  

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Specialistai atlieka priežiūrą 

Per 20 d. d išduodama licencija 2 metams 

 

Ar įstaiga atitinka 

visus keliamus 

reikalavimus? 

Taip 

PR įstaiga teikia metinę ataskaitą iki kiekvienų 

metų pirmo mėnesio 10 d. 

1 kartą besikreipiančioms PR įstaigoms nustatomas 

terminas ne vėliau kaip per 20 d.d, per kurį 

specialistai atvyks į PR įstaigą atlikti vertinimą 

vietoje. 

Privalumai: 

 Nedideli kaštai, administravimo 

kaštų nebuvimas; 

 Bendra informacinė sistema; 

 

Ne 

PR įstaigai nustatomas terminas 
per 90 kalendorinių dienų 

ištaisyti neatitikimus 

Neplaninės patikros įstaigose  

Informuoja (per 10 d.): 

Teritorinę darbo biržą 

 

Trūkumai: 

 Valstybinės įstaigos organizacijos 
struktūros pertvarkymo kaštai, 

steigiant naujus etatus; 

Subjektyvus Specialistų vertinimas 

  

Ar įstaigoje 

nustatomas 

pažeidimas? 

N

e 

Taip 

Kiekvienais metais priminimas 

apie metinę ataskaitą 

Specialistai per 20 d. d. įvertina 

ataskaitą 

Ar ataskaita 

pripažįstama 

tinkama? 

PR įstaigai nustatomas terminas 
per 60 kalendorinių dienų 

ištaisyti neatitikimus 
Ne 

Ne 

Įstaigos, kurios kreipiasi 

pasibaigus licencijos galiojimui  

 

PR įstaigos vertinimas vietoje  

(per 20 d. d. nuo informavimo) 

Paraiškos vertinimas 

1. 30 d. d. Specialistai tikrina pateiktą įstaigos paraišką 

ir pridedamus dokumentus dėl administracinės 
atitikties; 

2. Per 15 d. d. nuo priimto sprendimo specialistai 

parengia motyvuotą atsakymą dėl atitikties arba ne. 

Taip 

PR įstaigų licencijavimas ir priežiūra 
Jeigu įstaiga 2 kartus iš eilės 

neatitinka reikalavimų, dar kartą 

pateikti paraišką ji gali po 2 

metų. 

Ar PR pateikta paraiška 
ir dokumentai atitinka 

reikalavimus? 

PR įstaiga parengia paraišką atitinkamai 

licencijai gauti ir kreipiasi į 

 

Specialistus (1,5 etato), veikiančius vienoje iš valstybinių 

įstaigų (pvz. SADM, NRD, SPPD,)  

Taip 

Įstaigą 

 

Dėl licencijos gali vėl kreiptis po 2 metų  

Licencija galioja 

toliau 

 

PR įstaigai nustatomas terminas 

per 90 d. ištaisyti neatitikimus Ar įstaiga 

išataisė 

neatitikimus ? 

Taip 

Ne Sustabdoma licencija 
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7.2 Variantas 2. Specialistas veikiantis prie vienos iš valstybinės įstaigos ir ekspertų komisija 

(žr. Pav. 31).  

 

1. Įstaiga, teikianti profesinės reabilitacijos paslaugas ir norinti gauti licenciją profesinės reabilitacijos 

paslaugoms teikti, turi kreiptis į specialistą (dirbantis 0,5 etato), veikiantį vienoje iš valstybinių įstaigų 

(pvz. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrius (toliau ir – SADM), NRD ar kt.) (toliau – 

specialistai) ir pateikti atitinkamos formos paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo projekto V 

skyriuje.  

2. Licencija suteikia teisę įstaigai teikti profesinės reabilitacijos paslaugas licencijoje nurodytoms 

tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims, kuriems yra nustatytas profesinės reabilitacijos 

poreikis. 

3. Specialistas per 20 darbo dienų suburia ekspertų komisiją iš ne mažiau nei 3 skirtingų institucijų 

atstovų ir techniškai aptarnauja komisijos darbą bei administruoja visą licencijavimo procesą. 

4. Profesinės reabilitacijos įstaigų licencijavimą vykdo Ekspertų komisija. 

5. Ekspertų komisija, gavusi įstaigos, norinčios gauti licenciją, atitinkamos formos paraišką ir 

dokumentus, nurodytus Aprašo projekto V skyriuje, vertina pateiktos paraiškos ir pridedamų 

dokumentų administracinę atitiktį ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų 

gavimo dienos įvertina, ar pateikti dokumentai bei informacija yra tinkamai parengti ir atitinka šio 

Aprašo projekto reikalavimus. 

6. Ekspertų komisija, pateiktos paraiškos ir dokumentų administracinę atitiktį, ne vėliau kaip per 15 

darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų gavimo dienos raštu parengia motyvuotą atsakymą 

profesinės reabilitacijos įstaigai ir informuoja įstaigą dėl atitikties arba neatitikties. 

7. Esant tinkamai parengtiems dokumentams, ekspertų komisija nustato įvertinimo profesinės 

reabilitacijos įstaigoje datą, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 20 darbo dienų nuo įstaigos informavimo 

apie administracinį atitikimą. 

8. Jei profesinės reabilitacijos įstaigos pateikta paraiška ir dokumentai neatitinka administracinių 

reikalavimų, PR įstaigai nustatomas 30 kalendorinių dienų terminas ištaisyti neatitikimus. 

9. Jei profesinės reabilitacijos įstaigos pateikta paraiška ir dokumentai neatitinka administracinių 

reikalavimų, profesinės reabilitacijos įstaigai nustatomas ne daugiau kaip 60 kalendorinių dienų 

terminas ištaisyti neatitikimus. 

10. Ekspertų komisija per 20 darbo dienų nuo įstaigos informavimo atlieka vertinimą profesinės 

reabilitacijos įstaigoje. Patikros įstaigoje metu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, standartais 

bei kokybės įvertinimo sistemos klausimynu įvertinama, ar įstaiga ir joje teikiamos profesinės 

reabilitacijos paslaugos atitinka įstaigai bei jos teikiamoms paslaugoms keliamus reikalavimus, ir ar 

įstaiga yra tinkamai pasirengusi teikti profesinės reabilitacijos paslaugas įstaigos tikslinėms grupėms 

priklausantiems asmenims. 

11. Ekspertų komisija, atlikusi patikrą įstaigoje ir nustatę, kad įstaigos pateikta informacija Aprašo 

projekto V skyriuje nurodytuose dokumentuose yra teisinga bei įstaiga atitinka standartų ir kitų teisės 

aktų reikalavimus ir yra tinkamai pasirengusi teikti profesinės reabilitacijos paslaugas tikslinėms 

grupėms priklausantiems asmenims, priima sprendimą išduoti įstaigai licenciją ir apie tai raštu ne 

vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo priimto sprendimo, informuoja įstaigą. Išduodama licencija galioja 

2 metus. 
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12. Ekspertų komisija, atlikusi patikrą įstaigoje ir nustačiusi, kad įstaigos įstaigos pateikta informacija 

Aprašo projekto V skyriuje nurodytuose dokumentuose yra neteisinga ir/ar įstaiga neatitinka 

standartų ir kitų teisės aktų reikalavimų, keliamų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui 

tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikros 

įstaigos veiklos vietoje dienos informuoja įstaigą raštu ar elektroninėmis priemonėmis apie nustatytus 

trūkumus ir terminą, per kurį šie trūkumai turi būti pašalinti. Pofesinės reabilitacijos įstaigai 

nustatomas 90 kalendorinių dienų terminas nustatytiems trūkumams pašalinti. 

13. Ekspertų komisija išduoda profesinės reabilitacijos įstaigai licenciją per 20 darbo dienų nuo 

įstaigos informavimo apie priimtą sprendimą įstaigai suteikti licenciją. 

14. Specialistas vykdo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo licencijos sąlygų laikymosi 

priežiūrą.  

15. Specialistas licenciją turinčiai profesinės reabilitacijos įstaigai kasmet siunčia priminimą apie 

reikalavimą parengti metinę ataskaitą. 

16. Licencijuota profesinės reabilitacijos įstaiga specialistams teikia metinę ataskaitą už kiekvienus 

kalendorinius metus iki sausio 10 d. Metinė ataskaita parengiama pagal nustatytą dokumento formą. 

17. Specialistas per 20 darbo dienų įvertina profesinės reabilitacijos įstaigos pateiktą metinę ataskaitą. 

Jei ataskaita pripažįstama tinkama, tuomet licencija lieka galioti likusiam ataskaitiniam laikotarpiui. 

Jei ataskaita pripažįstama netinkama, ekspertų komisija vykdo neplaninę patikrą profesinės 

reabilitacijos įstaigoje.  

18. Ekspertų komisija vykdo neplaninę licenciją turinčios įstaigos patikrą šiais atvejais: 

 įsigaliojus naujiems profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo reikalavimams; 

 kai raštu gauta informacija iš fizinių ar juridinių asmenų apie teisės aktų, reglamentuojančių 

įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimus; 

 kai profesinės reabilitacijos įstaigos metinė ataskaita pripažįstama netinkama; 

 kai gauta informacija apie esminius pasikeitimus licencijuotoje profesinės reabilitacijos 

įstaigoje, susijusius su tiksline paslaugų gavėju grupe, paslaugų organizavimu teikimu, 

paslaugų teikimu ir pan. 

 

19. Vykdant neplaninę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, Ekspertų komisijos prašymu profesinės 

reabilitacijos įstaiga per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai 

reikalingus dokumentus, bet ne didesne apimtimi, kaip nurodyta Aprašo projekto V skyriuje. Įstaigos 

pateikti dokumentai nagrinėjami Aprašo projekto VI skyriuje nurodyta tvarka. 

20. Ekspertų komisija vykdo neplaninę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos veiklos vietoje, 

vertindami įstaigos pateiktos informacijos apie licencijuojamą veiklą atitiktį faktiniams duomenims. 

Jei neplaninės patikros metu profesinės reabilitacijos įstaigoje nenustatoma pažeidimų, jos licencija 

galioja toliau. Jei neplaninės patikros metu profesinės reabilitacijos įstaigoje nustatomi pažeidimai, 

specialistas per 10 darbo dienų informuoja profesinės reabilitacijos įstaigą ir Teritorinę darbo biržą 

apie nustatytus pažeidimus.  

21. Ekspertų komisija informuoja profesinės reabilitacijos įstaigą, kad jai nustatytas 90 kalendorinių 

dienų terminas pažeidimams pašalinti. Jei profesinės reabilitacijos įstaiga per nustatytą terminą 

pažeidimus pašalina, jos licencija galioja toliau. Jei profesinės reabilitacijos įstaiga per nustatytą 

terminą pažeidimų nepašalina, jos licencija sustabdoma.  

22. Profesinės reabilitacijos įstaiga po licencijos sustabdymo gali po 2 metų kreiptis į specialistą dėl 

licencijos atnaujinimo. 
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23. Licencija yra išduodama dvejiems metams. Baigiantis šiam laikotarpiui ne vėliau kaip likus 30 

darbo dienų iki laikotarpio, nurodyto licencijoje, pabaigos, įstaiga kreipiasi į specialistus dėl 

licencijos pratęsimo.  

24. Ginčai ir skundai dėl licencijos išdavimo/neišdavimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2016, Nr. XII-2399) nustatyta tvarka. 

 

Varianto Nr. 2 privalumai: 

 

1. Mažesni licencijavimo kaštai, nėra papildomų  administravimo kaštų; 

2. Objektyvus įvertinimas – daugiadisciplinė komanda. 

 

 
Varianto Nr. 2 trūkumai: 

 

1. Priežiūros funkcijai atlikti būtų sudėtinga suburti ekspertų komisiją. 

 

Pažymėtina. Ekspertų komisijos veikiančios prie Profesinės reabilitacijos metodinio centro 

nuomone, šioje alternatyvoje pateikiama institucinė sandara būtų efektyvi ir galėtų veikti tik iki 

įstaigų priežiūros. Kontrolės funkcijas ekspertų komisija atlikti negalėtų, nes tam reikalingi 

specialistai nuolat dirbantys šioje srityje, o komisijos sukvietimas kiekvienai kontrolės funkcijai 

atlikti reikalautų didelių žmogiškųjų išteklių sąnaudų ir derinimų.  
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Pav. 31 Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimą vykdysiančios institucinės struktūros 2 variantas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   

  

  

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Specialistas atlieka priežiūrą 

Per 20 d. d. išduodama licencija 2 metams 

 

Ar įstaiga atitinka 

visus keliamus 

reikalavimus? 

PR įstaiga teikia metinę ataskaitą iki kiekvienų 

metų pirmo mėnesio 10 d. 

1 kartą besikreipiančioms PR įstaigoms nustatomas 

terminas ne vėliau 20 d.d., per kurį specialistai 

atvyks į PR įstaigą atlikti vertinimą vietoje. 

Privalumai: 

 Mažesni licencijavimo kaštai, nėra 

papildomų  administravimo kaštų; 

 objektyvus įvertinimas – 

daugiadisciplinė komanda 

 

Ne 

PR įstaigai nustatomas terminas 

per 90 kalendorinių dienų 

ištaisyti neatitikimus 

Informuoja (per 10 d.): 

Teritorinę darbo biržą 

 

Trūkumai: 

 Priežiūros funkcijai atlikti būtų 

sudėtinga suburti ekspertų komisiją 

Ar įstaigoje 

nustatomas 

pažeidimas? 

Taip 

Ne Taip 

Neplaninės patikros įstaigose 

(ekspertų komisija) 

Ekspertų komisija 

3. 30 d. d. tikrina pateiktą įstaigos paraišką ir 
pridedamus dokumentus dėl administracinės 

atitikties; 
4. Per 15 d. d. nuo priimto sprendimo parengia 

motyvuotą atsakymą dėl atitikties arba ne. 
5.  

Kiekvienais metais priminimas 

apie metinę ataskaitą 

Specialistas per 20 d. d. įvertina 

ataskaitą 

Ar ataskaita 

pripažįstama 

tinkama? 

PR įstaigų licencijavimas ir priežiūra 

PR įstaigai nustatomas terminas 

per 60 kalendorinių dienų 

ištaisyti neatitikimus 
Ne 

Ne 

Įstaigos, kurios kreipiasi 

pasibaigus licencijos galiojimui  

 

PR įstaigos vertinimas vietoje  

(per 20 d. d. nuo informavimo) 

Taip 

Jeigu įstaiga 2 kartus iš eilės 

neatitinka reikalavimų, dar kartą 

pateikti paraišką ji gali po 2 

metų. 

Specialistas (0,5 etato), veikiantis vienoje iš valstybinių įstaigų 

(pvz. SADM, NRD, SPPD) 

Ar PR pateikta paraiška 
ir dokumentai atitinka 

reikalavimus? 

PR įstaiga parengia paraišką atitinkamai licencijai gauti ir 

kreipiasi į 

Specialistas per 20 d. d. suburia ekspertų komisiją iš ne 

mažiau nei 3 skirtingų institucijų atstovų 

 

Taip 

Įstaigą 

 

Dėl licencijos gali vėl kreiptis po 2 metų  

Licencija galioja 

toliau 

 

PR įstaigai nustatomas terminas 

per 90 d. ištaisyti neatitikimus Ar įstaiga 

išataisė 

neatitikimus ? 

Taip 

Ne Sustabdoma licencija 
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7.3 Variantas 3. Profesinės reabilitacijos metodinis skyrius veikiantis prie vienos iš valstybinės 

įstaigos (žr. Pav. 32).  

 

1. Įstaiga, teikianti profesinės reabilitacijos paslaugas ir norinti gauti licenciją profesinės 

reabilitacijos paslaugoms teikti, turi kreiptis į Profesinės reabilitacijos Metodinį skyrių ir pateikti 

atitinkamos formos paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo projekto V skyriuje.  

2. Licencija suteikia teisę įstaigai teikti profesinės reabilitacijos paslaugas licencijoje nurodytoms 

tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims, kuriems yra nustatytas profesinės reabilitacijos 

poreikis. 

3. Profesinės reabilitacijos įstaigų licencijavimą ir priežiūrą vykdo Profesinės reabilitacijos 

Metodinis skyrius, veikiantis vienoje iš valstybinių įstaigų (pvz.: SOCMIN, NRD ar kt.). Valstybinės 

įstaigos profesinės reabilitacijos Metodinis skyrius vykdo 2 veiklas: profesinės reabilitacijos 

metodinę veiklą, atitinkančią ankstesnes Metodinio centro funkcijas, ir profesinės reabilitacijos 

įstaigų licencijavimą ir priežiūrą. Numatoma, kad Metodiniame centre dirbs 3 specialistai (iš viso 

skiriami 3 etatai). Visų Metodinio skyriaus specialistų pareigybės funkcijos apima metodinės veiklos 

bei profesinės reabilitacijos įstaigų licencijavimo ir priežiūros vykdymą. Profesinės reabilitacijos 

įstaigų licencijavimo ir priežiūros veiklos vykdymui numatoma skirti 1 etatą, padalinant jį 3 

specialistams, atitinkamai vienam specialistui - 0,5 etato ir 2 specialistams po 0,25 etato. 2 etatų 

krūvis būtų skirtas metodinei veiklai vykdyti. 

4. Metodinio skyriaus specialistai, gavę įstaigos, norinčios gauti licenciją, atitinkamos formos 

paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo projekto V skyriuje, vertina pateiktos paraiškos ir 

pridedamų dokumentų administracinę atitiktį ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paraiškos ir 

dokumentų gavimo dienos įvertina, ar pateikti dokumentai bei informacija yra tinkamai parengti ir 

atitinka šio Aprašo projekto reikalavimus. 

5. Metodinio skyriaus specialistai, įvertinę pateiktos paraiškos ir dokumentų administracinę atitiktį, 

ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų gavimo dienos raštu parengia 

motyvuotą atsakymą profesinės reabilitacijos įstaigai ir informuoja įstaigą dėl atitikties arba 

neatitikties. 

6. Esant tinkamai parengtiems dokumentams, metodinio skyriaus specialistai nustato įvertinimo 

profesinės reabilitacijos įstaigoje datą, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 20 darbo dienų nuo įstaigos 

informavimo apie administracinį atitikimą. 

7. Jei profesinės reabilitacijos įstaigos pateikta paraiška ir dokumentai neatitinka administracinių 

reikalavimų, profesinės reabilitacijos įstaigai nustatomas ne daugiau kaip 60 kalendorinių dienų 

terminas ištaisyti neatitikimus. 

8. Kai profesinės reabilitacijos įstaigos, kuri kreipėsi dėl licencijavimo, pateikta paraiška ir 

dokumentai 2 kartus iš eilės neatitinka administracinių reikalavimų, dar kartą pateikti paraišką dėl 

licencijos gavimo ji gali po 2 metų. 

9. Metodinio skyriaus specialistai per 20 darbo dienų nuo įstaigos informavimo atlieka vertinimą 

profesinės reabilitacijos įstaigoje. Patikros įstaigoje metu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, 

standartais bei kokybės įvertinimo sistemos klausimynu įvertinama, ar įstaiga ir joje teikiamos 

profesinės reabilitacijos paslaugos atitinka įstaigai bei jos teikiamoms paslaugoms keliamus 

reikalavimus, ir ar įstaiga yra tinkamai pasirengusi teikti profesinės reabilitacijos paslaugas įstaigos 

tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims. 

10. Metodinio skyriaus specialistai, atlikę patikrą įstaigoje ir nustatę, kad įstaigos pateikta 

informacija Aprašo projekto V skyriuje nurodytuose dokumentuose yra teisinga bei įstaiga atitinka 

standartų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir yra tinkamai pasirengusi teikti profesinės reabilitacijos 

paslaugas tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims, priima sprendimą išduoti įstaigai licenciją 
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ir apie tai raštu ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo priimto sprendimo, informuoja įstaigą. 

Išduodama licencija galioja 2 metus. 

11. Metodinio skyriaus specialistai, atlikę patikrą įstaigoje ir nustatę, kad įstaigos pateikta 

informacija Aprašo projekto V skyriuje nurodytuose dokumentuose yra neteisinga ir/ar įstaiga 

neatitinka standartų ir kitų teisės aktų reikalavimų, keliamų profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimui tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 

patikros įstaigos veiklos vietoje dienos informuoja įstaigą raštu ar elektroninėmis priemonėmis apie 

nustatytus trūkumus ir terminą, per kurį šie trūkumai turi būti pašalinti. Profesinės reabilitacijos 

įstaigai nustatomas 90 kalendorinių dienų terminas nustatytiems trūkumams pašalinti. 

12. Metodinis skyrius išduoda profesinės reabilitacijos įstaigai licenciją per 20 darbo dienų nuo 

įstaigos informavimo apie priimtą sprendimą įstaigai suteikti licenciją. 

13. Metodinio skyriaus specialistai vykdo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo licencijos 

sąlygų laikymosi priežiūrą.  

14. Metodinio skyriaus specialistai licenciją turinčiai profesinės reabilitacijos įstaigai kasmet siunčia 

priminimą apie reikalavimą parengti metinę ataskaitą. 

15. Licencijuota profesinės reabilitacijos įstaiga metodinio skyriaus specialistams teikia metinę 

ataskaitą už kiekvienus kalendorinius metus iki sausio 10 d. Metinė ataskaita parengiama pagal 

nustatytą dokumento formą. 

16. Metodinio skyriaus specialistai per 20 darbo dienų įvertina profesinės reabilitacijos įstaigos 

pateiktą metinę ataskaitą. Jei ataskaita pripažįstama tinkama, tuomet licencija lieka galioti likusiam 

ataskaitiniam laikotarpiui. Jei ataskaita pripažįstama netinkama, specialistai vykdo neplaninę patikrą 

profesinės reabilitacijos įstaigoje. 

17. Metodinio skyriaus Specialistai vykdo neplaninę licenciją turinčios įstaigos patikrą šiais atvejais: 

 įsigaliojus naujiems profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo reikalavimams; 

 kai raštu gauta informacija iš fizinių ar juridinių asmenų apie teisės aktų, reglamentuojančių 

įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimus; 

 kai profesinės reabilitacijos įstaigos metinė ataskaita pripažįstama netinkama; 

 kai gauta informacija apie esminius pasikeitimus licencijuotoje profesinės reabilitacijos 

įstaigoje, susijusius su tiksline paslaugų gavėju grupe, paslaugų organizavimu teikimu, 

paslaugų teikimu ir pan. 

18. Vykdant neplaninę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, metodinio skyriaus specialistų prašymu 

profesinės reabilitacijos įstaiga per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti licencijos sąlygų laikymosi 

priežiūrai reikalingus dokumentus, bet ne didesne apimtimi, kaip nurodyta Aprašo projekto V 

skyriuje. Įstaigos pateikti dokumentai nagrinėjami Aprašo projekto VI skyriuje nurodyta tvarka. 

19. Metodinio skyriaus specialistai vykdo neplaninę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos 

veiklos vietoje, vertindami įstaigos pateiktos informacijos apie licencijuojamą veiklą atitiktį 

faktiniams duomenims. Jei neplaninės patikros metu profesinės reabilitacijos įstaigoje nenustatoma 

pažeidimų, jos licencija galioja toliau. Jei neplaninės patikros metu profesinės reabilitacijos įstaigoje 

nustatomi pažeidimai, Specialistai per 10 darbo dienų informuoja profesinės reabilitacijos įstaigą ir 

teritorinę darbo biržą apie nustatytus pažeidimus. 

20. Metodinio skyriaus specialistai informuoja profesinės reabilitacijos įstaigą, kad jai nustatytas 90 

kalendorinių dienų terminas pažeidimams pašalinti. Jei profesinės reabilitacijos įstaiga per nustatytą 

terminą pažeidimus pašalina, jos licencija galioja toliau. Jei profesinės reabilitacijos įstaiga per 

nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, jos licencija sustabdoma. 

21. Profesinės reabilitacijos įstaiga po licencijos sustabdymo gali po 2 metų kreiptis į metodinio 

skyriaus specialistus dėl licencijos atnaujinimo. 

22. Licencija yra išduodama dvejiems metams. Baigiantis šiam laikotarpiui ne vėliau kaip likus 30 

darbo dienų iki laikotarpio, nurodyto licencijoje, pabaigos, įstaiga kreipiasi į metodinio skyriaus 

specialistus dėl licencijos pratęsimo.  
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23. Ginčai ir skundai dėl licencijos išdavimo/neišdavimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2016, Nr. XII-2399) nustatyta tvarka. 

 

Varianto Nr. 3 privalumai: 

 

1. Mažesni licencijavimo kaštai, t. y. nėra papildomų  administravimo kaštų, nes licencijavimas 

yra  Metodinio skyriaus funkcija; 

2. Metodinio skyriaus specialistai turi tinkamą kvalifikaciją licencijavimui vykdyti; 

3. Efektyvus žmogiškųjų išteklių naudojimas: Metodinio skyriaus specialistai gali pavaduoti 

vienas kitą ir pasiskirstyti  licencijavimo veiklos krūvius; 

4. Bendra Metodinio skyriaus darbo sritis, apimanti metodinę ir licencijavimo veiklą, sudaro 

palankias sąlygas profesinės reabilitacijos paslaugų kokybei gerinti; 

5. Efektyvesnė metodinė veikla: tikslingai bei efektyviai planuojama ir teikiama metodinė 

pagalba profesinės reabilitacijos įstaigoms; 

6. Pastovi (nenutrūkstanti) ir nuosekli metodinio skyriaus veikla; 

7. Nedidelės laiko sąnaudos organizuojant profesinės reabilitacijos įstaigos vertinimą jos veiklos 

vietoje. 

 
Varianto Nr. 3 trūkumai: 

 

1. Valstybinės įstaigos organizacijos struktūros pertvarkymo kaštai, steigiant Metodinį skyrių; 

2. Informacinės sistemos / registro kūrimo kaštai. 
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Pav. 32 Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimą vykdysiančios institucinės struktūros 3 variantas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   

  

  

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Metodinio skyriaus specialistai atlieka 

priežiūrą 

Per 20 d. d. išduodama licencija 2 metams 

Ar įstaiga atitinka 

visus keliamus 

reikalavimus? 

PR įstaiga teikia metinę ataskaitą iki kiekvienų 

metų pirmo mėnesio 10 d. 

1 kartą besikreipiančioms PR įstaigoms nustatomas 

terminas, per kurį specialistai atvyks į PR įstaigą 

atlikti vertinimą vietoje. 

Privalumai: 

 mažesni kaštai, administravimo kaštų nebuvimas, 
nes licencijavimas yra  Metodinio skyriaus 

funkcija; 

 metodinio skyriaus specialistai turi tinkamą 
kvalifikaciją licencijavimui vykdyti; 

 efektyvus žmogiškųjų išteklių naudojimas: 
metodinio skyriaus specialistai gali pavaduoti 

vienas kitą ir pasiskirstyti  licencijavimo veiklos 
krūvius; 

 bendra metodinė ir licencijavimo veikla sudaro 
sąlygas PR paslaugų kokybei gerinti; 

 Efektyvesnė metodinė veikla: tikslingai bei efektyvia 

planuojma ir teikiama metodinę pagalbą įstaigoms; 

 Pastovi metodinio skyriaus veikla; 

 Nedidelės laiko sąnaudos organizuojant įstaigos 
vertinimą vietoje. 

 

Ne 

PR įstaigai nustatomas terminas 

per 90 kalendorinių dienų 

ištaisyti neatitikimus 

Informuoja (per 10 d.): 

Teritorinę darbo biržą 

 

Trūkumai: 

 Įstaigos struktūros pertvarkymo kaštai, 
steigiant Metodinį skyrių; 

 Informacinės sistemos/registro kūrimo 
kaštai. 

 

Ar įstaigoje 

nustatomas 

pažeidimas? 

Taip 

N

e 

Taip 

Neplaninės patikros įstaigose 

(ekspertų komisija) 

         Metodinio skyriaus specialistai 
6. 30 d. d. tikrina pateiktą įstaigos paraišką ir 

pridedamus dokumentus dėl administracinės 

atitikties; 
7. Per 15 d. d. nuo priimto sprendimo, parengia 

motyvuotą atsakymą dėl atitikties arba ne. 
8.  

Kiekvienais metais priminimas 

apie metinę ataskaitą 

Metodinio skyriaus specialistai per 

20 d. d. įvertina ataskaitą 

Ar ataskaita 

pripažįstama 

tinkama? 

PR įstaigų licencijavimas ir priežiūra 

PR įstaigai nustatomas terminas 

per 60 kalendorinių dienų 

ištaisyti neatitikimus 
Ne 

Ne 

Įstaigos, kurios kreipiasi 

pasibaigus licencijos galiojimui  

 

PR įstaigos vertinimas vietoje  

(per 20 d. d. nuo informavimo) 

Taip 

Jeigu įstaiga 2 kartus iš eilės 

neatitinka reikalavimų, dar kartą 

pateikti paraišką ji gali po 2 

metų. 

PR metodinį skyrių, veikiantį vienoje iš valstybinių įstaigų 

(pvz. NRD) (iš viso 3 etatai) 

Ar PR pateikta paraiška 
ir dokumentai atitinka 

reikalavimus? 

PR įstaiga parengia paraišką atitinkamai licencijai gauti ir 

kreipiasi į 

 

Taip 

Įstaigą 

 

Dėl licencijos gali vėl kreiptis po 2 metų  

Licencija galioja 

toliau 

 

PR įstaigai nustatomas terminas 

per 90 d. ištaisyti neatitikimus Ar įstaiga 

išataisė 

neatitikimus ? 

Taip 

Ne Sustabdoma licencija 

Metodinė veikla 

Visų metodinio skyriaus specialistų  

funkcijos yra metodinės veiklos ir 

licencijavimo vykdymas 

(licencijavimui skiriama dviejų 

asmenų po  0,5 etato./ 
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8 . ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR KAŠTŲ ANALIZĖ 

 

8.1 Išlaidų reikalingų papildomiems žmogiškiesiems ištekliams užtikrinti skaičiavimas 

remiantis valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo metodika 

 

Apskaičiuojant kaštų, reikalingų profesinės reabilitacijos įstaigų licencijavimui, siūloma 

vadovautis darbo užmokesčio valstybės tarnautojams skaičiavimo metodika. 

Valstybės tarnautojų darbo užmokestį reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – 

VTĮ) VI skyrius ,,Darbo užmokestis“.  

1. Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai, priemokos, 

apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą. 

Valstybės tarnautojui už dalyvavimą ES, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių 

finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos 

demokratijai projektuose, kuriuose vykdoma su valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos 

misija ir tikslais susijusi veikla, iš ES, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių lėšų pagal paramos 

teikimo projektų sutartyse nustatytas sąlygas ir įkainius gali būti mokamos vienkartinės ar periodinės 

išmokos, kurios nėra įskaičiuojamos į VTĮ 23 str. 1 ir 2  d. nustatytą valstybės tarnautojo darbo 

užmokestį. Už laiką, kurį valstybės tarnautojas dalyvauja minėtuose paramos teikimo projektuose ir 

už kurį gauna išmokas iš ES, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių lėšų, skirtų minėtiems 

paramos teikimo projektams įgyvendinti, darbo užmokestis iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų 

valstybės tarnautojui nemokamas. 

2. Pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios 

kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos 

koeficientą. 

3. Valstybės tarnautojams mokami VTĮ 25 str. 1 d. nustatyti priedai ir VTĮ 26 str. 1 d. 

nustatytos priemokos. Priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 proc. pareiginės algos. Į šią sumą 

neįskaitomas VTĮ 23 str. 1 d. 4 p. nustatytas apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, 

nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą bei VTĮ 25 str. 1 d. 1 ir 5 p. nustatyti priedai – priedas už 

tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas. 

4. Valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už 

kiekvienus 3 tarnybos Lietuvos valstybei metus ir jo suma negali viršyti 30 proc. pareiginės algos. 

Priedas už III kvalifikacinę klasę sudaro 15 proc., už II kvalifikacinę klasę – 30 proc., už I 

kvalifikacinę klasę – 50 proc. pareiginės algos. Priedas už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę 

kategoriją nemokamas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams. Priedai už 

kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją, už laipsnį arba tarnybinį rangą ir už diplomatinį 

rangą negali viršyti 55 proc. pareiginės algos. 

5. Priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ir priemoka už 

papildomų užduočių (papildomos užduotys valstybės tarnautojui turi būti suformuluotos raštu) 

atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos negali būti mokamos ilgiau kaip 

1 metus nuo jų paskyrimo, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, taip pat 

atvejus, kai priemokos skiriamos už projektų, trunkančių ilgiau kaip 1 metus, vykdymą. Jei valstybės 

tarnautojui ilgiau negu vienerius metus tenka dirbti šiomis sąlygomis, išskyrus projektų, trunkančių 

ilgiau negu 1 metus, vykdymą, laikoma, kad jos įgavo nuolatinį pobūdį. Šiuo atveju papildomas 

valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas, taikoma VTĮ 43 str. 12 d. nustatyta garantija ir gali būti 

patikslinami struktūrinio padalinio uždaviniai ir funkcijos. 

6. Priemokų dydį nustato valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo. Priemokos už 

įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ir priemokos už papildomų užduočių 

atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos, suma negali viršyti 60 proc. 

pareiginės algos. Priemokos už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo 
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sąlygomis ir priemokos statutiniams valstybės tarnautojams už darbą, jei jis tiesiogiai susijęs su 

tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms pareigoms atlikti dydis negali viršyti 20 proc. 

pareiginės algos. 

7. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, ir už darbą 

švenčių dieną pagal grafiką mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo 

pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio, už nakties ir viršvalandinį darbą – ne mažiau kaip 

pusantro valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio, už budėjimą – 

Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

8. Valstybės tarnautojų, dirbusių ne visas mėnesio darbo dienas ar dirbančių ne visą darbo 

dieną, darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: pareiginės algos dydis padalijamas iš to mėnesio darbo 

valandų arba dienų skaičiaus pagal valstybės tarnautojo ar įstaigos darbo grafiką, gautas darbo 

valandos ar darbo dienos atlygis padauginamas iš valstybės tarnautojo dirbtų valandų arba dienų 

skaičiaus. 

9. Valstybės tarnautojų, naudojančių tarnybos laiką kitam darbui, dirbamam turint valstybės 

tarnautoją į pareigas priėmusio asmens leidimą VTĮ 16(1) str. nustatyta tvarka, darbo užmokestis 

apskaičiuojamas proporcingai valstybės tarnyboje dirbtam laikui. 

10. VTĮ 7 str. nusako valstybės tarnautojų pareigybių lygius ir kategorijos, pareiginių algų 

koeficientus: 

1. Valstybės tarnautojų pareigybės yra trijų lygių:  

1) A lygio – pareigybės, kurioms būtinas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas 

išsilavinimas;  

2) B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis 

išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis 

išsilavinimas; 

3) C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta 

profesinė kvalifikacija. 

2. Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į 20 kategorijų. Aukščiausia yra 20 kategorija, 

žemiausia – 1 kategorija.  

3. Valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientus priskiria valstybės tarnautojų pareigybių 

kategorijoms VTĮ (1 priedas). 

 

2017 m. sausio 17 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatyme Nr. XIII-198 nustatyta, kad Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės 

algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas 

yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama 

atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio (žr. Lentelė 4). 

 

Lentelė 4. Valstybės ir savivaldybių įstaigų A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientai 

 

 

 

 

 

Pareigybės lygis 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) 

profesinio darbo patirtis (metais) 

iki 2 
nuo daugiau kaip 

2 iki 5 

nuo daugiau kaip 

5 iki 10 
daugiau kaip 10 

A lygis 3,06–7,6 3,1–8,5 3,2–9,5 3,3–10,5 

B lygis 3,03–7,3 3,09–7,4 3,15–7,6 3,2–8,0 
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Lentelė 5. LR Valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai (VTĮ 1 

priedo informacija) 

(Baziniais dydžiais) 

Pareigybių kategorijos Pareiginių algų koeficientai 

1 3,0 

2 3,2 

3 3,4 

4 3,6 

5 3,8 

6 4,0 

7 4,2 

8 4,4 

9 4,6 

10 4,8 

11 5,2 

12 5,7 

13 6,3 

14 7,0 

15 7,8  

16 8,7  

17 9,7  

18 10,8  

19 11,9  

20 13,0 

 

Atsižvelgiant į Aprašo projekte numatytas funkcijas, specialistai dirbantys prie 

licencijavimo turi turėti išsilavinimą ne žemesnį nei magistro laipsnį ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį 

profesinės reabilitacijos srityje. 

Norint apskaičiuoti finansinius išteklius reikalingus pasamdyti specialistus, kurie dirbs prie 

licencijavimo, naudojamas Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, 

valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydis 

2018 metais – 132,5 Eur, kuris įtvirtintas 2017 m. gruodžio 7 d. įstatymo Nr. XIII-838LR Valstybės 

politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių 

įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, 3 straipsnyje. 

Vadovaujantis aukščiau išdėstyta informacija, bazinis darbuotojo pareiginis atlyginimas 

apskaičiuojamas taip: 

 

132,5 Eur (bazinis dydis) x 7 (A14 kategorijos pareiginės algos koeficientas) = 927,5 Eur 

 

Remiantis aukščiau pateiktais dydžiais, specialistų dirbančių prie licencijavimo, reikalinga 

suma sudarys: 

 

12 mėn. x  927,5 Eur x 1 etatas = 11 130 Eur  

12 mėn. x  927,5 Eur x 2 etatai = 22 260 Eur  

12 mėn. x  927,5 Eur x 3 etatai = 33 390 Eur 

 

8.2 Išlaidų reikalingų papildomiems žmogiškiesiems ištekliams užtikrinti skaičiavimas 

remiantis vidutiniu šalies darbo užmokesčiu 

 

Vieno specialisto dirbančio prie įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas. 

Remiantis oficialiais SODROS duomenimis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be 
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individualių įmonių) 2017 m. II ketv. sudarė: bruto (ant popieriaus)  –  838,7 Eur, neto ( į rankas) – 

659,0 Eur. Tokiu atveju, darbo užmokestis specialistams dirbantiems prie profesinės reabilitacijos 

įstaigų licencijavimo sudarytų žemiau nurodytas sumas: 

 

Lentelė 6. Vidutinio darbo užmokesčio dydis reikalingas specialisto etatui apskaičiuoti 

Vidutinis 

bruto DU* 

Vidutinis  

neto DU 

Etatų 

skaičius 

Vidutinis 1 mėn. 

bruto DU 

Vidutinis 1 

mėn. neto DU 

1 m. bruto 

DU 

1 m. neto 

DU 

838,7 659,0 1 838,7 659,0 10 064,4 7908,0 

838,7 659,0 2 1677,4 1318,0 20 128,8 15 816,0 

838,7 659,0 3 2516,1 1977,0 30 193,2 23724,0 

*Darbo užmokestis 

 

8.3 Kitos išlaidos 

 

Tikslias kitas išlaidas, reikalingas licencijavimo sistemos sukūrimui, bus galima apskaičiuoti 

pasirinkus vieną iš siūlomų institucinių struktūrų variantą ir priėmus sprendimą kurioje iš valstybinių 

įstaigų galėtų dirbti numatomi specialistai. 

Siekiant efektyviai naudoti Valstybės biudžeto lėšas, siūloma darbo vietas specialistams 

dirbantiems su licencijavimu, numatyti vienoje iš jau veikiančioje valstybinėje institucijoje. Tokiu 

atveju, bus reikalinga įrengti kelias darbo vietas, priklausomai nuo pasirinktos institucinės struktūros 

alternatyvos. 

Papildomai specialistams bus reikalingi važiavimai į įstaigas, kam siūloma skirti įstaigos, 

kurioje dirbs specialistai, automobilį bei apskaičiuoti kuro sąnaudas pagal toje įstaigoje galiojančią 

tvarką. 

Kitų išlaidų, susijusių su licencijos išdavimu nenumatoma. Licencijų spausdinimui numatyti 

papildomų išlaidų būtų netikslinga, nes įstaigų, kurioms bus išduodamos licencijos yra 16 (12 įstaigų 

ir 4 filialai ar skyriai). Siūloma licencijų išdavimui skirti atskirą numeraciją ir licencijas spausdinti 

toje pačioje įstaigoje.  

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos taip pat susidurs su tam tikru 

papildomų išlaidų poreikiu įvedus licencijavimą, tačiau šios išlaidos bus susijusios su: specialistų 

samdymu, aplinkos pritaikymu, įrangos ir metodų įsigijimu, specialistų krūvių paskirstymu tiek, kiek 

reikalaujama pagal galiojančius LR teisės aktus reglamentuojančius profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimą, o įvedus licencijavimą bus įvesta šių paslaugų teikimo kontrolė ir įstaigos norėdamos teikti 

paslaugas vienai ar kitai negaliai privalės atitikti keliamus reikalavimus. Įsigaliojus LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 6 d. Nr. A1-3 patvirtinta Profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, psichikos ar fizinę negalią, metodika ir Bendrieji 

reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams įstaigos jau 

turėjo būti pasiruošusios ir patirti tam tikrų išlaidų, tačiau remiantis atliktu vertinimu, nesant kontrolei 

tai nėra padaryta. 

 

9 . PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ PIRKIMŲ SISTEMOS POKYČIŲ 

POREIKIS ĮVEDUS LICENCIJAVIMĄ 

 

 Šiuo metu galiojanti profesinės reabilitacijos paslaugų įsigijimo tvarka neužtikrina 

neįgaliųjų asmenų poreikių ir neatsižvelgia į teikiamų paslaugų kokybę. 

LDB Profesinės reabilitacijos paslaugas viešųjų pirkimų būdu perka nuo 2005 m. Profesinės 

reabilitacijos paslaugų pirkimai vykdomi supaprastinto atviro konkurso būdu. Pirkimo dokumentuose 

LDB nurodo, kad pirkimus vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, LR viešųjų 

pirkimų įstatymu, LDB supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais viešuosius pirkimus 
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reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam 

LR viešųjų pirkimų įstatymui, neteko galios visų perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklės, todėl vykdant visus pirkimus (išskyrus Mažos vertės pirkimus) būtina vadovautis 

LR viešųjų pirkimų įstatymu. 

Nuo 2012 m. profesinės reabilitacijos paslaugų viešieji pirkimai vykdomi elektroninėmis 

priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).  

Pirkimai skaidomi į dvi grupes: pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo 

programas. Kiekviena grupė suskaidoma į atskiras pirkimo objekto dalis, pagal profesinio mokymo 

programos teikimo vietą ir nustatytą darbingumo lygį.  

LDB 2017 m. vykdydama profesinės reabilitacijos paslaugų viešąjį pirkimą, perkamas 

mokymo programas atrinko ir prie kiekvienos pirkimo objekto dalies nurodė maksimalų dalyvių 

skaičių, kurį, kaip informavo LDB atstovai nustatė išanalizavę kelerių metų suteiktų paslaugų 

statistiką ir identifikavus paklausiausias mokymo programas. Dėl šios priežasties į pirkimą nebuvo 

įtrauktos kai kurios profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų turimos programos, taip pat nebuvo 

perkamos tam tikros programos pagal mažiausią darbingumo lygį. Tačiau profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančių įstaigų patirtis rodo, kad į pirkimą buvo neįtrauktos ir paklausą turėjusios 

mokymo programos, o nustatytas maksimalus dalyvių skaičius kai kuriose mokymo programose buvo 

išnaudotas per pusę metų, nors LDB skaičiavimais šie kiekiai buvo nustatyti maksimaliam sutarties 

terminui, t. y. 3 metams.  

Pažymėtina, kad iki 2017 m. vykusiuose profesinės reabilitacijos viešuosiuose pirkimuose 

(prieš tai vykdytas pirkimas 2014 m.), nebuvo nurodyta prie kiekvienos pirkimo objekto dalies nei 

preliminaraus nei maksimalaus dalyvių skaičiaus. Tačiau LDB gavo Viešųjų pirkimų tarnybos 

išaiškinimą, kuriame nurodyta, kad tokiu principu vykdyti tolimesnius profesinės reabilitacijos 

paslaugų pirkimus negalima, ir kad būtina pirkimo sąlygose aiškiai nurodyti perkamo objekto apimtis.  

Tais atvejais, kai nebuvo nurodyti maksimalūs dalyvių skaičiai, buvo užtikrinamas tolygus 

dalyvių siuntimas, ir visi dalyviai turėjo galimybę pasirinkti jiems labiausiai tinkančią bei jų poreikius 

ir gebėjimus atitinkančias mokymo programas. Tačiau pagal šiuo metu galiojančią paslaugų pirkimo 

sutartį, įstaigai išnaudojus visą maksimalų kiekį, galimybės asmenį priimti į jo norimą ir jo poreikius 

bei gebėjimus labiausiai atitinkančią mokymo programą, nėra. 

Profesinio mokymo programas ir maksimalų kiekį LDB nustato savo nuožiūra pagal atliktą 

paklausiausių mokymo programą analizę. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad sutartys sudaromos 12 

mėnesių, su galimybe pratęsti jas 2 kartus po 12 mėnesių, nustatyti maksimalūs kiekiai mokymo 

programoms nebeatitinka realios situacijos, nes į tam tikras mokymo programas maksimalus kiekis 

gali būti išnaudojamas per pirmą pusmetį, tuo tarpu kitose mokymo programose neatsiranda norinčių 

jas mokintis. Taip užkertamas kelias asmenims pasirinkti norimą ir jų poreikius atitinkančias 

mokymo programas. Taip pat Lietuvos darbdavių konfederacijos nuomone darbo rinka yra greitai 

besikeičianti, todėl profesinio pasirengimo paslaugas teikiančios įstaigos turėtų būti lanksčios ir 

greitai reaguoti į darbo jėgos paklausos pokyčius. Esant šiuo metu galiojančiai profesinės 

reabilitacijos pirkimo tvarkai, įvykdžius pirkimą trejiems metams yra užkertamas kelias profesinės 

reabilitacijos teikiančioms įstaigoms keisti profesinio mokymo programas atsižvelgiant į atsiradusią 

paklausą.  

Vykdant pirkimus LDB nustato kvalifikacinius reikalavimus: bendruosius tiekėjų 

kvalifikacijos reikalavimus ir techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus. Vienas iš techninio ir 

profesinio pajėgumo reikalavimas yra „Tiekėjas turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-159 „Dėl Reikalavimų profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Reikalavimų 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms apraše (toliau – Reikalavimų aprašas) 

nustatytus reikalavimus: 

– įstaigos veiklos organizavimui; 

– paslaugų teikimui; 

– personalui; 
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– pastatams, aplinkai bei įrangai (kaip šio reikalavimo įrodančius dokumentus įstaigos privalo 

pateikti 1) tiekėjo pažymą, patvirtinančią, kad tiekėjas atitinka Reikalavimų apraše nustatytus 

reikalavimus; 2) įstaigos veiklos nuostatus (įstatus); 3) patvirtintą metinį įstaigos veiklos planą, 

kuriame būtų numatytas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas). 

LDB vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitikimą įvertiną pateiktų dokumentų atitikimą 

konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, tačiau neįvertina faktiško įstaigų atitikimo teisės aktų 

reikalavimams, vienas iš kurių LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 6 d. Nr. A1-

3 patvirtinta Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, 

psichikos ar fizinę negalią, metodika ir Bendrieji reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas 

neįgaliesiems teikiantiems specialistams. 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas priežastis ir argumentus, įvedus įstaigų, teikiančių 

profesinės reabilitacijos paslaugas licencijavimą, siūloma alternatyva viešųjų pirkimų sistemos 

pakeitimui. Profesinės reabilitacijos paslaugos ateityje galėtų būti renkamos panašiai kaip tai daroma 

su profesiniu mokymu. 

Neformalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, atitinkantys 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką. 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 1998 m. birželio 30 d. 

įstatyme Nr. VIII-82 numatyta, kad neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjas 

tai mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, trečiojo amžiaus 

universitetas ir kita įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita 

organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė 

veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį 

mokymąsi. 

Neformaliojo profesinio mokymo teikėjams, pageidaujantiems teikti profesinio mokymo 

paslaugas būtina:  

1. Įsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre;  

2. Parengti nustatytus reikalavimus atitinkantį švietimo programos aprašymą pagal LDB 

direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-385 patvirtintą pavyzdinę neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programos formą; 

3. Užregistruoti parengtą programą Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. 

Šiame registre suteiktą kodą  nurodyti programos aprašyme; 

4. Suderinti programą su viena iš akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų (Akredituotų 

kompetencijų vertinimo institucijų sąrašas nurodytas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 

centro interneto puslapyje);  

5. Užpildyti pažymą apie asmenims siūlomas profesinio mokymo paslaugas pagal 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. 

6. Pagal nustatytus reikalavimus užpildytas pažymos ir mokymo programos aprašymo 

dokumentų formas ir jas siųsti LDB elektroniniu paštu. 

7. Mokymo programos informaciją  suvesti LDB interneto svetainėje skiltyje - Pateikti 

informaciją apie neformaliojo mokymo programą.  

Profesinio mokymo teikėjų sąrašas sudaromas pagal profesinio mokymo teikėjų pateiktas 

LDB direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-385 nustatytos formos pažymas apie asmenims 

siūlomas profesinio mokymo paslaugas, išskiriant profesinio mokymo paslaugas, kurios gali būti 

organizuojamos pameistrystės forma, ir profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programas, vadovaujantis LDB direktoriaus nustatytais reikalavimais 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms ir šiuose reikalavimuose nurodytais neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programų vertinimo kriterijais. LDB profesinio mokymo teikėjų sąrašą skelbia 

LDB interneto svetainėje. 

Profesinio mokymo paslaugų suteikimas: 

LDB bedarbiams pagal neformaliojo profesinio mokymo sutartį priemones organizuoja 

sudarydama 2016 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 (toliau – 

http://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/svietimo-mokslo-instituciju-registras/
http://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/kvalifikacijos-tobulinimo-programos-ir-renginiu-registras/
http://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/kvalifikacijos-tobulinimo-programos-ir-renginiu-registras/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/kompetenciju-vertinimo-instituciju-akreditavimas/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/kompetenciju-vertinimo-instituciju-akreditavimas/
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Užimtumo įstatymas), 37 straipsnio 2 dalyje nurodytas trišalę arba dvišalę sutartis dėl profesinio 

mokymo pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, kurių standartines sąlygas nustato 

LDB direktorius. 

Remdamasi trišale ar dvišale sutartimi dėl formaliojo profesinio mokymo arba dėl profesinio 

mokymo pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, LDB įsipareigoja bedarbio pasirinktam 

profesinio mokymo teikėjui sumokėti už bedarbiui suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal 

nurodytą formaliojo profesinio mokymo arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą (toliau – 

profesinio mokymo paslaugos) ir Užimtumo įstatymo 37 straipsnyje nustatytomis sąlygomis išduoda 

bedarbiui dokumentą (toliau – profesinio mokymo kuponas). LDB skiriama profesinio mokymo 

paslaugoms finansuoti lėšų suma negali viršyti Užimtumo įstatymo 37 straipsnio 6 dalyje nustatytų 

dydžių kvalifikacijai įgyti ir Aprašo 17 punkte nustatytų dydžių, kai atsiskaitoma už profesinio 

mokymo paslaugas kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti. 

LDB, bedarbis ir profesinio mokymo teikėjas pasirašo profesinio mokymo kuponą, kuriame 

nurodoma profesinio mokymo arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa ir jos trukmė, 

profesinio mokymo organizavimo forma, profesinio mokymo kupono naudojimo sąlygos, profesinio 

mokymo paslaugų kaina ir atsiskaitymas už jas, nustatoma atsiskaitymo už suteiktas profesinio 

mokymo paslaugas ir profesinio mokymo lėšų panaudojimo kontrolės tvarka. 

Atlygiui už profesinio mokymo paslaugas gauti profesinio mokymo teikėjas LDB pateikia 

informaciją apie bedarbio lankytas valandas, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą už suteiktas 

profesinio mokymo ir apgyvendinimo paslaugas, profesinio mokymo lėšų panaudojimo kontrolei 

atlikti – profesinio mokymo paslaugų suteikimo aktą. 

Nauja profesinės reabilitacijos paslaugų pirkimo tvarka supaprastintų profesinės 

reabilitacijos paslaugų suteikimą. Nauja tvarka remtųsi dabar esančia profesinio mokymo paslaugų 

skyrimo metodika. Stipriosios šio pasikeitimo pusės, kad LDB nebereikėtų vykdyti profesinės 

reabilitacijos paslaugų viešųjų pirkimų (žr. Lentelė 7).  

 

Lentelė 7.  Naujos profesinės reabilitacijos paslaugų pirkimo sistemos SGGG analizė 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS GRĖSMĖS GALIMYBĖS 

 Didesnis 

mokymosi 

programų  

pasirinkimas; 

 Savarankiško 

sprendimo 

priėmimo paslaugų 

gavėjui galimybė; 

 Įstaigos ir LDB 

nebūtų pririštos 

prie tam tikro 

paslaugų gavėjų 

skaičiaus vienai 

mokymo 

programai; 

 LDB nereikėtų 

organizuoti viešųjų 

pirkimų profesinės 

reabilitacijos 

paslaugoms; 

 Profesinės 

reabilitacijos mokymo 

įstaigoms būtų sunkiau 

nustatyti  numatomą 

paslaugų gavėjų 

skaičių; 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimo paslauga, 

kuri yra viso 

profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

komplekso dalis, 

neužtikrina 

objektyvaus profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikėjo pasirinkimo.  

 Kai kurios 

įstaigos dėl 

mažo mokymo 

programų 

populiarumo 

prarastų didelį 

skaičių 

profesinės 

reabilitacijos 

paslaugų gavėjų; 

 

 Įvesti naują 

paslaugų gavėjų 

gebėjimų 

įvertinimo tvarką, 

pagal kurią 

paslaugų gavėjo 

gebėjimai būtų 

įvertinti prieš 

pasirašant 

profesinės 

reabilitacijos 

sutartį; 

 Dėl konkurencijos 

tarp įstaigų didėtų 

paslaugų pasiūla ir 

jų kokybė; 
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Kadangi nebūtų viešųjų pirkimų, nei įstaiga, nei LDB nebūtų pririštos prie tam tikro 

paslaugų gavėjų skaičiaus vienai mokymo programai. Paslaugų gavėjas pats galėtų pasirinkti įstaigą 

ir mokymo programą kurioje jis norėtų mokytis, kaip šiuo metu daro profesinio mokymo paslaugų 

gavėjai. Be to, esant įstaigų licencijavimui, potencialūs paslaugų gavėjai galėtų rinktis iš jų negalios 

pobūdį atitinkančias mokymo programas, nes jos bus pritaikytos, o paslaugų gavėjas žinos, kad toje 

įstaigoje teikiamos jo poreikius atitinkančios paslaugos. Galima numatyti, kad didesnė įstaigų 

teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas konkurencija turėtų padidinti paslaugų pasirinkimą, 

kokybę ir  visos programos efektyvumą, tačiau įstaigos kurių programos mažiau populiarios gali 

prarasti didelį paslaugų gavėjų skaičių.  

10 . PROFESINĖS REABILITACIJOS LICENCIJAVIMO NAUDA IR POVEIKIS ŠIOS 

PASLAUGOS NAUDOTOJAMS 

 

Siekiant įvertinti naudą profesinės reabilitacijos paslaugų gavėjams, reikėtų apžvelgti 

paslaugų teikimo principus, kurių turėtų būti laikomasi įstaigose teikiant profesinės reabilitacijos 

paslaugas. Šie principai yra tokie: 

 bendradarbiavimo – profesinės reabilitacijos paslaugų organizatoriai ir teikėjai dirba 

glaudžiai bendradarbiaudami;  

 operatyvumo – profesinė reabilitacija turi būti pradedama kuo anksčiau, siekiant kaip 

galima greičiau atstatyti asmens profesinius gebėjimus; 

 kompleksiškumo – profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį 

biopsichosocialinių problemų sprendimą, apimtį priemones tiek trumpalaikiams, tiek ilgalaikiams 

traumų/ligų poveikiams profesinei veiklai pašalinti; 

 individualumo – sėkmingos reabilitacijos prielaida yra gera pačių asmenų motyvacija 

ir iniciatyva profesinės reabilitacijos proceso metu. Profesinės reabilitacijos paslaugos vystomos, 

atsižvelgiant į asmens pastangas ir pasiryžimą sugrįžti į profesinį gyvenimą; 

 asmens teisių ir pareigų profesinėje reabilitacijoje vienybės – profesinės reabilitacijos 

metu asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų atsižvelgiama į jo poreikius, polinkius ir galimybes. Iš 

asmens turi būti reikalaujama asmeninės atsakomybės už prisiimtų įsipareigojimų vykdymą bei 

profesinės reabilitacijos rezultatus; 

 racionalumo – jei yra kelios priežastys, trukdančios asmens profesinei integracijai, 

profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį jų sprendimą. Jei pagrindinės 

priežasties, trukdančios asmens profesinei integracijai, negalima pašalinti, profesinės reabilitacijos 

paslaugos neturi būti pradedamos ar tęsiamos; 

 prioritetų nustatymo – profesinė reabilitacija planuojama ir vykdoma pagal šiuos 

prioritetus: asmens sugrįžimas į tą patį darbą toje pačioje darbovietėje; įsidarbinimas į kitą darbą toje 

pačioje darbovietėje; įsidarbinimas į ankstesnės profesijos darbą kitoje darbovietėje; įsidarbinimas į 

kitos profesijos darbą kitoje darbovietėje; 

 užimtumo skatinimo – pagrindinis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatas 

ir vertinimo kriterijus yra sėkmingas asmens įsidarbinimas atviroje darbo rinkoje; 

 ekonominio efektyvumo – profesinės reabilitacijos pagrindinis rezultatas – įdarbinimas 

– turi būti pasiekiamas mažiausiomis galimomis sąnaudomis. 

Patvirtinus profesinės reabilitacijos paslaugų licencijavimo tvarką, kai licencija suteikiama 

paslaugoms, skirtoms kiekvienai neįgaliųjų grupei, pagal negalios pobūdį, bus labiau užtikrinami visi 

aukščiau išvardinti principai, kuriais turėtų vadovautis profesinėje reabilitacijoje srityje veikiančios 

įstaigos.  

Šiuo metu sukurta infrastruktūra ir teisinė bazė užtikrina tik dalinį principų įgyvendinimą. 

Teikiamų paslaugų kokybės iki šiol niekas neprižiūrėjo ir nekontroliavo. Įvedus licencijavimo tvarką, 

bus vertinama teikiamų profesinės reabilitacijos kokybė, kas užtikrins neįgaliesiems jų poreikius 

atitinkančias ir kokybiškas paslaugas. Individualumo principas šiuo atveju bus užtikrinamas visu 



81 
 

šimtu procentu ir didės žmonių motyvacija ateiti į profesinės reabilitacijos programą, nes jie žinos, 

kad įstaigos yra licencijuotos, orientuojasi į skirtingą negalią turinčių asmenų poreikius ir teikia 

kokybiškas ir visus standartus bei reikalavimus atitinkančias profesinės reabilitacijos paslaugas. 

Ekonominio efektyvumo principas taip pat bus įgyvendinamas geriau, nes finansiniai 

ištekliai, kurie reikalingi įrengti ir teikti paslaugas asmenų grupei, turinčiai vienodą negalią, 

susikoncentruos tame pačiame centre ir leis tikslingai investuoti į naujausias technologijas, aplinkos 

pritaikymą, naujų metodų plėtojimą (pvz. akliesiems reikalingi kalbos sintezatoriai yra brangūs ir 

įrengti visus centrus finansiškai neįmanoma). 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme numatyta, kad profesinė reabilitacija tai asmens 

darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba 

didinimas taikant ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones. 

Atlikus įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, vertinimą 2017 m., nustatyta, kad tik 

dalis profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų užtikrina šių poveikio priemonių taikymą 

teikiant paslaugas negalią turintiems asmenims (žr. Pav. 33).  

 

 
 

Pav. 33. Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje atitikimas Reikalavimams 

profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugos turiniui (procentais vidutiniškai nuo 

visų įstaigų). 

Profesinės reabilitacijos įstaigų licencijavimas sudarys sąlygas negalią turinčiam asmeniui 

gauti tokias profesinės reabilitacijos paslaugas, kurios atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus tiek 

paslaugų turiniui, tiek aplinkos pritaikymui, tiek naudojamai įrangai ir priemonėmis. 

Asmenų įsidarbinimo rezultatams ir  išsilaikymo darbo rinkoje rodikliams įtakos turi šie 

faktoriai: 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų kokybė 

 Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų kokybė; 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugų kokybė; 

 Pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugų kokybė. 

Užtikrinus šių profesinės reabilitacijos dalių teikimo kokybę, tai yra paslaugų turinį, 

paslaugą teikiančių specialistų komandos sudėtį, aplinkos pritaikymą, metodus ir įrangą, tikėtina, kad 

padidės išsilaikymo darbo rinkoje rodikliai o įsidarbinimo rodikliai išsilaikys gan aukšti. 

Atlikus įstaigų vertinimą taip pat paaiškėjo, kad mažiausiai teisės aktų keliamus 

reikalavimus paslaugų turiniui atitinka palaikymo darbo vietoje ir profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugų teikimas (žr. Lentelė 8). 
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Lentelė 8. Įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas atitikimas Reikalavimams visą 

profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų turiniui (procentais vidutiniškai nuo 

visų įstaigų). 

Profesinės reabilitacijos ciklo dalis Reikalavimų atitikimas proc.* 

Atitinka Iš dalies Neatitinka Nevertinta 

Profesinių gebėjimų įvertinimas 54,5 % 18,5 % 26,2 % 7,4 % 

Profesinis orientavimas ir konsultavimas 95,3 % 3,1 % 1,6 % 0 % 

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų 

išugdymas 

61,6 % 15,8 % 18,4 % 11,3 % 

Pagalba įsidarbinant 96,9 % 1,6 % 1,6 % 0 % 

Palaikymas darbo vietoje 36,5 % 17,2 % 43,7 % 13,2 % 

*Iš visų 16 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų. 

 

Licencijavimas užtikrintų, kad visos profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos 

atitiktų teisės aktų keliamus reikalavimus ir sudarytų sąlygas negalią turinčiam asmeniui taikant 

ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones ugdyti ar atkurti 

darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes. Šių priemonių taikymas padidintų negalią turinčio 

asmens galimybes integruotis į darbo rinką ir dirbti darbą, kuris atitiktų jo profesinį pasirengimą, 

turimą darbo patirtį ar gebėjimus bei sveikatos būklę.  

Taigi licencijavimas užtikrintų teisės aktų, reglamentuojančių profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą, reikalavimų laikymąsi, taip pat ir reikalavimus atitinkančių profesinių gebėjimų 

įvertinimo ir palaikymo darbo vietoje paslaugų teikimą, kas padidintų galimybę negalią turinčiam 

asmeniui ne tik tinkamai pasirinkti profesiją, darbą bei patekti į darbo rinką, bet ir išsilaikyti darbo 

vietoje.  
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IŠVADOS 

Apibendrinus profesinės reabilitacijos paslaugų įstaigų licencijavimo poreikį, galima daryti išvadas, 

kad: 

 

1. Nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojus Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymui sukurta profesinės 

reabilitacijos reglamentavimo teisinė bazė, užtikrinanti profesinės reabilitacijos sistemos 

funkcionavimą. 

2. ES ir LR finansavimo priemonėmis sukurta profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų 

infrastruktūra ir užtikrintas paslaugų prieinamumas skirtingą negalią turintiems asmenims. 2006 

m. paslaugas teikė tik 5 profesinės reabilitacijos centrai. 2017 m. Lietuvoje veikia 16 profesinės 

reabilitacijos įstaigų su jų skyriais ir filialais. 

3. Profesinės reabilitacijos dalyvių skaičius kiekvienais metais auga: 2011 m. profesinės 

reabilitacijos dalyvių skaičius – 812 asm., 2012 m. – 920 asm., 2013 m. – 896 asm., 2014 m. – 

626 asm., 2015 m. – 711 asm., 2016 m. – 1109 asm. 2014-2015 m. matomas sumažėjimas, kuris 

gali būti siejamas su sumažėjusiu profesinės reabilitacijos programos finansavimo iš ES fodnų. 

4. Analizuojant duomenis pagal tai, kiek vidutiniškai vienam profesinės reabilitacijos programos 

dalyviui buvo skirta lėšų 2011-2016 m., matyti, kad nuo 2011 m. tenkantis vienam asmeniui 

finansavimas sumažėjo apie 25 proc. 2016 m. lyginant su 2011 m. suma tenkanti vienam 

profesinės reabilitacijos dalyviui sumažėjo nuo 3,9 tūkst. Eur (3,16 tūkst. Eur paslaugoms ir 0,73 

pašalpoms) iki 2,9 tūkst. Eur (2,17 tūkst. Eur paslaugoms ir 0,7 tūkst. Eur pašalpoms) – didėjant 

profesinės reabilitacijos dalyvių skaičiui, finansavimas išlieka panašus ir vienam asmeniui 

atitenka ketvirtadaliu mažiau nei anksčiau. 

5.  Darbingo amžiaus asmenų, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis, dalis tarp bendro 

profesinės reabilitacijos dalyvių skaičiaus 2011-2014 m. kito nuo 4 proc. (21 asm.) iki 12 proc. 

(35 asm.), 2016 m. sudarė 6 proc. (47 asm.) 

6. 2011-2016 m. profesinę reabilitaciją nutraukė 318 asmenų (vidutiniškai 9,29 proc. nuo visų 3424 

asm. pradėjusių profesinę reabilitaciją 2011-2016 m.). 

7. Darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis, profesinę 

reabilitaciją nutraukia rečiausiai – vidutiniškai 7,5 proc.  

8. Įsidarbinimo rodiklis per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos baigimo augo nuo 47 proc. (219 asm.) 

2011 m. iki 68 proc. (414 asm.) 2016 m. 

9. Visais metais, išskyrus 2015 m. kiekviena iš profesinės reabilitacijos įstaigų pasiekė aukštą 

įdarbinimo rodiklį – 60 proc. ir daugiau nuo baigusiųjų profesinę reabilitaciją asmenų kiekvienoje 

įstaigoje atitinkamai.  

10. Išanalizavus užsienio šalių patirtį, nustatyta, kad tam, kad būtų pasiekti tinkami profesinės 

reabilitacijos rezultatai ir įdarbinimo rodikliai, vis daugiau paslaugas socialiniame sektoriuje 

teikiančių organizacijų siekia atitikti vieningus reikalavimus, keliamus socialinių, taip pat ir 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybei visoje Europoje.  

11. Siekiant užtikrinti teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę bei efektyvumą teikiant šias 

paslaugas skirtingas negalias turintiems asmenims, būtina: 

11.1.sukurti profesinės reabilitacijos įstaigų stebėsenos ir kontrolės mechanizmą (pvz. įstaigų 

licencijavimą), užtikrinantį įstaigų atitikimą galiojantiems teisiniams reikalavimams 

(reikalavimams specialistams, profesinės reabilitacijos metodikoms, standartams ir 

kokybės įvertinimo sistemai); 

11.2.užtikrinti nuolatinį profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimą ir tolygius asmenų, 

siunčiamų į profesinės reabilitacijos programą, srautus;  

12. Šiuo metu sukurta infrastruktūra ir teisinė bazė užtikrina tik dalinį principų įgyvendinimą. 

Teikiamų paslaugų kokybės iki šiol niekas neprižiūrėjo ir nekontroliavo. Įvedus licencijavimo 

tvarką, bus vertinama teikiamų profesinės reabilitacijos kokybė, kas užtikrins neįgaliesiems jų 

poreikius atitinkančias ir kokybiškas paslaugas. Individualumo principas šiuo atveju bus 

užtikrinamas visu šimtu procentu ir didės žmonių motyvacija ateiti į profesinės reabilitacijos 

programa, nes jie žinos, kad įstaigos yra licencijuotos, orientuojasi į skirtingą negalią turinčių 



84 
 

asmenų poreikius ir teikia kokybiškas ir visus standartus bei reikalavimus atitinkančias profesinės 

reabilitacijos paslaugas. 

13. Norint įvesti įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, licencijavimą, būtina 

atsižvelgti į esamas sistemos stiprybes, identifikuojamas galimybes ir jas efektyviai panaudoti, 

kad neįgalūs asmenys, kuriems yra nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis nuo pat atėjimo į 

įstaigą, teikiančią profesinės reabilitacijos paslaugas, gautų kokybiškas paslaugas, kurios yra 

apibrėžtos LR teisės aktuose. Licencijavimas turėtų padėti sumažinti esamas silpnybes ir grėsmes 

profesinės reabilitacijos sistemoje. 

14. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimui vykdyti siūlomos 3 

institucinės struktūros 3 variantai: 

14.1. Pirmame licencijavimą vykdytų specialistai dirbantys vienoje iš valstybinių įstaigų, 

Specialistų darbo vietoms įsteigti turėtų būti skiriama 1,5 etato. Visų specialistų funkcijos apima 

profesinės reabilitacijos įstaigų licencijavimo ir priežiūros vykdymą. Varianto Nr. 1 privalumai: 

nedideli kaštai, administravimo kaštų nebuvimas; bendra informacinė sistema; Varianto Nr. 1 

trūkumai: valstybinės įstaigos organizacijos struktūros pertvarkymo kaštai, steigiant naujus 

etatus; subjektyvus specialistų vertinimas; 

14.2. Antrame licencijavimą vykdytų specialistas ir ekspertų komisija. Specialistas dirbantis 

0,5 etato, kuris techniškai aptarnautų ekspertų komisiją, į kurios sudėtį įeitų ne mažiau 3 ekspertų 

iš skirtingų institucijų. Varianto Nr. 2 privalumai: Mažesni licencijavimo kaštai, nėra papildomų  

administravimo kaštų; Objektyvus įvertinimas – daugiadisciplinė komanda; Varianto Nr. 2 

trūkumai: priežiūros funkcijai atlikti būtų sudėtinga suburti ekspertų komisiją. 

14.3. Trečiame licencijavimą vykdytų specialistai dirbantys profesinės reabilitacijos 

metodiniame centre. Profesinės reabilitacijos įstaigų licencijavimo ir priežiūros veiklos 

vykdymui numatoma skirti 1 etatą, padalinant jį 3 specialistams, atitinkamai vienam specialistui 

- 0,5 etato ir 2 specialistams po 0,25 etato. 2 etatų krūvis būtų skirtas metodinei veiklai vykdyti. 

Varianto Nr. 3 privalumai: mažesni licencijavimo kaštai, t. y. nėra papildomų  administravimo 

kaštų, nes licencijavimas yra  Metodinio skyriaus funkcija; metodinio skyriaus specialistai turi 

tinkamą kvalifikaciją licencijavimui vykdyti; efektyvus žmogiškųjų išteklių naudojimas: 

metodinio skyriaus specialistai gali pavaduoti vienas kitą ir pasiskirstyti  licencijavimo veiklos 

krūvius; bendra metodinio skyriaus darbo sritis, apimanti metodinę ir licencijavimo veiklą, 

sudaro palankias sąlygas profesinės reabilitacijos paslaugų kokybei gerinti; efektyvesnė 

metodinė veikla: tikslingai bei efektyvia planuojama ir teikiama metodinė pagalba profesinės 

reabilitacijos įstaigoms; pastovi (nenutrūkstanti) ir nuosekli metodinio skyriaus veikla; nedidelės 

laiko sąnaudos organizuojant profesinės reabilitacijos įstaigos vertinimą jos veiklos vietoje. 

Varianto Nr. 3 trūkumai: valstybinės įstaigos organizacijos struktūros pertvarkymo kaštai, 

steigiant Metodinį skyrių; informacinės sistemos / registro kūrimo kaštai. 

15. Licencijavimo užtikrinimui vieneriems kalendoriniams metams reikalingos išlaidos 

žmogiškiesiems ir kitoms išlaidoms priklausytų nuo pasirinktos institucinės struktūros: 1 etatui 

reikalinga suma – 11 130 Eur (skaičiuojant pagal vidutinį darbo užmokestį šalyje – 10 064,4 Eur), 

2 etatams – 22 260 Eur (skaičiuojant pagal vidutinį darbo užmokestį šalyje – 20 128,8 Eur), 3 

etatams – 33 390 Eur (skaičiuojant pagal vidutinį darbo užmokestį šalyje – 30 193,2 Eur); 

16. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos taip pat susidurs su tam tikru papildomų 

išlaidų poreikiu įvedus licencijavimą, tačiau šios išlaidos bus susijusios su: specialistų samdymu, 

aplinkos pritaikymu, įrangos ir metodų įsigijimu, specialistų krūvių paskirstymu tiek, kiek 

reikalaujama pagal galiojančius LR teisės aktus reglamentuojančius profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą, o įvedus licencijavimą bus įvesta šių paslaugų teikimo kontrolė ir įstaigos 

norėdamos teikti paslaugas vienai ar kitai negaliai privalės atitikti keliamus reikalavimus. 

Įsigaliojus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 6 d. Nr. A1-3 patvirtinta 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, psichikos ar fizinę 

negalią, metodika ir Bendrieji reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

teikiantiems specialistams įstaigos jau turėjo būti pasiruošusios ir patirti tam tikrų išlaidų, tačiau 

remiantis atliktu vertinimu, nesant kontrolei tai nėra padaryta. 
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17. Šiuo metu galiojanti profesinės reabilitacijos paslaugų pirkimo tvarka neužtikrina teikimų 

paslaugų kokybę. LDB vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitikimą įvertiną pateiktų dokumentų 

atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, tačiau neįvertina faktiško įstaigų 

atitikimo teisės aktų reikalavimams, vienas iš kurių LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 

m. sausio 6 d. Nr. A1-3 patvirtinta Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, 

turintiems regos, klausos, psichikos ar fizinę negalią, metodika ir Bendrieji reikalavimai 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams. 

18. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas priežastis ir argumentus, įvedus įstaigų, teikiančių profesinės 

reabilitacijos paslaugas licencijavimą, siūloma alternatyva viešųjų pirkimų sistemos pakeitimui. 

Profesinės reabilitacijos paslaugos ateityje galėtų būti renkamos panašiai kaip tai daroma su 

profesiniu mokymu. 

19. Įvedus licencijavimą, finansiniai ištekliai, kurie reikalingi įrengti ir teikti paslaugas asmenų 

grupei, turintiems vienodą negalią susikoncentruos tame pačiame centre ir leis tikslingai 

investuoti į naujausias technologijas, aplinkos pritaikymą, naujų metodų plėtojimą. 

20. Atlikus įstaigų atitikimo Reikalavimams ir Metodikoms vertinimą 2017 m. paaiškėjo, kad 

mažiausiai teisės aktų keliamus reikalavimus paslaugų turiniui atitinka palaikymo darbo vietoje 

ir profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų teikimas: 

 

Profesinės reabilitacijos ciklo dalis Reikalavimų atitikimas proc.* 

Atitinka Iš dalies Neatitinka Nevertinta 

Profesinių gebėjimų įvertinimas 54,5 % 18,5 % 26,2 % 7,4 % 

Profesinis orientavimas ir konsultavimas 95,3 % 3,1 % 1,6 % 0 % 

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų 

išugdymas 

61,6 % 15,8 % 18,4 % 11,3 % 

Pagalba įsidarbinant 96,9 % 1,6 % 1,6 % 0 % 

Palaikymas darbo vietoje 36,5 % 17,2 % 43,7 % 13,2 % 

*Iš visų 16 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų. 

 

21. Licencijavimas užtikrintų, kad visos profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos 

atitiktų teisės aktų keliamus reikalavimus ir sudarytų sąlygas negalią turinčiam asmeniui taikant 

ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones ugdyti ar atkurti 

darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes. Šių priemonių taikymas padidintų negalią 

turinčio asmens galimybes integruotis į darbo rinką ir dirbti darbą, kuris atitiktų jo profesinį 

pasirengimą, turimą darbo patirtį ar gebėjimus bei sveikatos būklę. 

22. Taigi licencijavimas užtikrintų teisės aktų, reglamentuojančių profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimą, reikalavimų laikymąsi, taip pat ir reikalavimus atitinkančių profesinių gebėjimų 

įvertinimo ir palaikymo darbo vietoje paslaugų teikimą, kas padidintų galimybę negalią turinčiam 

asmeniui ne tik tinkamai pasirinkti profesiją, darbą bei patekti į darbo rinką, bet ir išsilaikyti darbo 

vietoje. 
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Lentelė 9. Profesinės reabilitacijos dalyvių, pradėjusių ir baigusių profesinę reabilitaciją 2011-2016 m., pasiskirstymas pagal centrus (sudaryta remiantis LDB 

pateiktais duomenimis) 

Eil. 

nr. 

PR centras Metai 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pr.* Bg.** Ntr.*** Pr. Bg. Ntr. Pr. Bg. Ntr. Pr. Bg. Ntr. Pr. Bg. Ntr. Pr. Bg. Ntr. 

1 VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 126 76 21 117 113 19 153 90 20 70 115 14 137 73 21 179 139 28 

2 VšĮ „Vilties žiedas“ 86 66 1 99 83 2 97 80 2 44 93 0 46 49 0 60 48 3 

3 VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo 

centras 

86 66 6 67 65 10 63 72 2 35 35 1 59 41 9 128 87 13 

4 VšĮ „Profesijų spektras“ 60 51 2 58 53 0 40 51 0 26 21 1 53 41 1 82 64 5 

5 VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centras 

88 75 12 108 102 7 94 90 8 34 52 5 69 40 9 109 76 22 

6 VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė 66 60 5 40 45 7 19 26 1 23 16 1 34 29 1 46 36 4 

7 VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centro Druskininkų 

filialas 

30 25 1 35 33 0 32 25 4 13 19 1 16 15 0 24 18 1 

8 VšĮ Panevėžio darbo rinkos 

mokymo centras 

0 0 0 14 6 2 20 17 1 10 12 1 22 13 0 28 26 1 

9 VšĮ „Rastis“ 30 30 3 28 30 7 25 18 4 19 22 3 36 25 4 48 30 6 

10 BĮ Radviliškio technologijų ir 

verslo mokymo centras 

8 6 0 11 12 0 9 7 0 3 7 0 5 4 0 17 10 0 

11 Utenos regioninis profesinio 

mokymo centras 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 5 1 16 2 1 15 16 1 

12 VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo 

ir reabilitacijos centras/ Klaipėdos 

Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centras 

0 0 0 37 5 0 10 32 2 14 17 0 24 14 2 27 50 4 

13 VšĮ Takų neįgaliųjų užimtumo 

centras 

16 4 1 11 19 1 10 11 1 2 2 0 8 0 1 16 10 1 

14 Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos 

centras 

5 7 0 11 8 0 9 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

15 VšĮ „Profesijų spektras“ 

Marijampolės filialas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

  IŠ VISO 601 466 52 636 574 55 584 530 45 299 421 28 525 347 49 779 610 89 

Pr.* - pradėjo; Bg.** – baigė; Ntr.*** - nutraukė 


