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 1.1. Europos Sąjungos šalių praktinė patirtis apie profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančius 

specialistus ir galiojančius reikalavimus specialistams  

  

Įgyvendindami reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams (tiesiogiai 

dirbantiems su neįgaliaisiais) parengimo veiklą, VRC specialistai išanalizavo Europos Sąjungos šalių patirtį 

teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, siekiant išsiaiškinti, kokie specialistai yra įtraukiami į profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems komandą (žr. 1 Priedas). 

Europos Tarybos duomenimis
1
 Belgijoje į kiekvienos profesinės reabilitacijos specialistų komandos 

sudėtį privalo būti įtrauktas gydytojas, socialinis darbuotojas ir psichologas. Daugelyje specialistų komandų taip 

pat yra logopedai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, profesinių gebėjimų įvertinimo specialistai ir kt. Islandijoje 

profesinės reabilitacijos komandą sudaro kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai, psichologas ir pagal poreikį 

kitų disciplinų atstovai, o Liuksemburge profesinės reabilitacijos paslaugas teikia gydytojai, psichologai, 

ergoterapeutai, socialiniai asistentai, slaugytojai. Europos Tarybos duomenimis Ispanijoje profesinių gebėjimų 

metu neįgaliuosius vertina psichologai, psichopedagogai ir socialiniai darbuotojai, vėliau profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikime dalyvauja ir gydytojas bei įdarbinimo ekspertas.  

Europos aklųjų forumo specialistų parengtuose reabilitacijos standartuose
2
 teigiama, kad regos negalią 

turintiems asmenims profesinės reabilitacijos programos metu turi būti užtikrintas specialistų požiūris į asmens 

fizines savybes, funkcinį pajėgumą ir psichosocialines savybes. Fizinių savybių įvertinimo ir atkūrimo metu yra 

vertinami ir atkuriami asmens mobilumo įgūdžiai, orientacijos aplinkoje gebėjimai. Taip pat yra vertinami ir 

lavinami gebėjimai naudotis informacinėmis technologijomis – kompiuterine įranga, skaitymo ir rašymo Brailio 

raštu gebėjimai, naudojimosi techninės pagalbos priemonėmis įgūdžiai. Psichoterapeutas, socialinis darbuotojas 

ar psichologas teikia profesinės reabilitacijos paslaugas, susijusias su asmens psichosocialiniais gebėjimais ir jų 

vertinimu bei atkūrimu. 

Norvegijoje profesinės reabilitacijos sistema pradėta kurti 1990 metais. Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo neįgaliesiems sistema apibūdinama kaip profesinis rengimas ir mokymas ir geriausiai ją 

apibūdina teiginys – „iš pradžių medicininis gydymas, pasirengimas darbui ir galiausiai darbas laisvoje darbo 

rinkoje“. A2G – įstaiga, teikianti profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems judėjimo, regos, 

klausos negalią, sergantiems vidaus ar psichikos ligomis. profesinės reabilitacijos metu teikiamos profesinių 

                                                 
1
 Assessing disability in Europe – similarities and differences/ Evaluation du handicap en Europe: similitudes et différences, Council 

of Europe Publishing F-67075 Strasbourg Cedex 

2
 A Golden Standard of Rehabilitation. EBU Working group on Rehabilitation, Vocational Training and Employment. Unn Ljoner 

Hagen, December 2006.   
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gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, profesinių gebėjimų atkūrimo, profesinio 

mokymo, praktikos darbo vietoje bei pagalbos įsidarbinant paslaugos. A2G specialistų teikiamos profesinės 

reabilitacijos paslaugos atitinka aukščiausios kokybės reikalavimus Europos socialinių paslaugų teikimo erdvėje 

– ši įstaiga yra sertifikuota EQUASS Excellence kokybės ženklu. Siekiant užtikrinti kiekvieno negalią turinčio 

asmens individulius poreikius ir galimybes, atsižvelgiant į jo negalios pobūdį bei sunkumą, organizacijoje 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikia tarpdisciplinė komanda, kurią sudaro: gydytojas, psichologas, 

socialinis darbuotojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas, 

profesijos mokytojas. Šie specialistai dirba su skirtingą negalią turinčiais asmenimis, tačiau organizacijoje 

paslaugas pagal poreikį teikia gestų kalbos vertėjas, kurio pagalba reikalinga klausos negalią turintiems 

asmenims, bei psichoterapeutas, paslaugas teikiantis psichikos ligomis sergantiems asmenims.  

Kitame profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiame reabilitacijos centre Valnesfjord 

Helsesportssenter/rehabilitation center taip pat užtikrinamos kompleksinės reabilitacijos paslaugos – panašiai, 

kaip ir A2G įstaigoje, į specialistų komandos sudėtį yra įtrauktas gydytojas, psichologas, kineziterapeutas, 

ergoterapeutas, profesijos konsultantas. Valnesfjord Helsesportssenter/rehabilitation center prie komandos 

priskiriamos slaugytojos, dietologas, sporto treneris. 

Islandijoje, kaip ir daugelyje Europos Sąjungos šalių, profesinės reabilitacijos programą kiekvienam 

asmeniui įgyvendina paslaugas teikiančių specialistų komanda, pavyzdžiui, SN rehabilitation Centre, kurio 

tikslinė grupė yra asmenys, sergantys raumenų ar psichikos ligomis, dirba psichologai, socialiniai darbuotojai, 

įdarbinimo vadybininkai, gydytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, atvejo vadybininkai, psichoterapeutai. 

Portugalijos profesinės reabilitacijos centre Centro de Reabilitação Profissional de Gaia (CRPG) dirba 

gydytojai, kineziterapeutai, logopedai, profesijos mokytojai, atvejo vadybininkai, psichologai ir kt. specialistai, 

paslaugas teikiantys asmenims, turintiems judėjimo, regos, klausos negalią, sutrikusio intelekto asmenims. Šioje 

organizacijoje yra teikiamos profesinių gebėjimų įvertinimo ir konsultavimo, profesinių gebėjimų atkūrimo ir 

lavinimo, profesinio mokymo paslaugos.  

Ispanijoje profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir lavinimo, profesinio mokymo, praktikos darbo vietoje ir pagalbos įsidarbinant paslaugų paketą gali 

gauti asmenys, turintys judėjimo, regos, klausos, kompleksinę negalią, sergantys vidaus ar psichikos ligomis. 

Šalyje laikomasi požiūrio, kad paslaugas turi teikti specialistų komanda, susidedanti iš psichologo, gydytojo, 

socialinio darbuotojo, kineziterepeuto, ergoterapeuto, profesijos mokytojo, įdarbinimo vadybininko, o 

profesinės reabilitacijos centre „Panagia Eleousa“ Graikijoje profesinės reabilitacijos paslaugas teikia 

specialistų komanda, kurią sudaro fizinio lavinimo ir reabilitacijos specialistai bei kiti sveikatos priežiūros 

specialistai, kineziterapeutai, užimtumo specialistai, logopedai, klinikiniai psichologai, socialiniai darbuotojai, 

profesijos mokytojai ir kiti specialistai. 
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Profesinės reabilitacijos centrų Belgijoje pagrindinis tikslas yra - atstatyti, pagerinti asmenų, turinčių 

negalią, fizinius, psichosocialinius gebėjimus, todėl fizinė, psichologinė ir socialinė pagalba neįgaliesiems 

profesinės reabilitacijos centruose yra būtina. Vieną kaip sėkmingiausių prielaidų, lemiančių sėkmingą 

psichikos ligomis sergančių asmenų įsidarbinimą, Psychiatric Hospital Saint-Hieronymus specialistai įvardina 

„Tolygų ir adekvatų psichiatro paslaugų ir profesinių gebėjimų atkūrimo ir lavinimo paslaugų derinį“. Atvejo 

vadybininko ar socialinio darbuotojo funkcijos teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas yra būtinos siekiant 

užtikrinti sėkmingą ir efektyvų profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą. Psychiatric Hospital Saint-

Hieronymus profesinės reabilitacijos paslaugas teikia tarpdisciplininė specialistų komanda: psichiatras, 

ergoterapeutas kineziterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas ir kt. Pabrėžiama, kad psichologas, dirbantis 

šioje įstaigoje, privalo turėti aukštąjį psichologijos mokslų išsilavinimą. La Lumerie reabilitacijos centre, 

paslaugas teikiančiame asmenims, turintiems regos negalią, dirba oftalmologai, įvertinantys asmens regos likutį, 

socialiniai darbuotojai, psichologai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, Brailio rašto, orientacijos ir mobilumo, 

kompiuterinio įvertinimo specialistai ir kt.  

Olandijoje profesinės reabilitacijos paslaugas regos negalią turintiems asmenims teikiančiame Bartiméus 

reabilitacijos centre, taip pat yra užtikrinamas visapusiškų paslaugų teikimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų 

komandos sudėtį sudaro karjeros konsultantai, darbo psichologai, regos įvertinimo specialistai, įdarbinimo 

vadybininkai, informacinių technologijų specialistai, kurie įvertina asmens galimybes naudotis kompiuterine 

technika. Organizacijoje taip pat dirba reabilitacijos konsultantas, gydytojas, psichologas, Brailio rašto 

specialistas, orientacijos ir mobilumo specialistas. Kitas profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinių gebėjimų 

atkūrimo, pagalbos įsidarbinant paslaugas judėjimo negalią turintiems, psichikos ligomis ar autizmu 

sergantiems asmenims teikiantis centras Rea College Nederland (Part of Pluryn) į specialistų komandą įtraukia 

psichologus, gydytojus, atvejo vadybininkus, įdarbinimo vadybininkus, profesijos mokytojus ir kt. Vienas iš 

reikalavimų specialistams, nepaisant turimo išsilavinimo, yra tai, kad kiekvienas, tiesiogiai su klientais 

dirbantis, darbuotojas turėtų bendrųjų žinių apie negalią, būtų susipažinęs su neįgaliųjų reabilitacijos sistema.  

Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM) yra vienas pažangiausių prancūzų profesinės reabilitacijos 

centrų, paslaugas teikiančių asmenims, turintiems judėjimo, regos, klausos negalią, sergantiems psichikos, 

vidaus ligomis. Šiame centre neįgaliesiems yra teikiamos profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio 

orientavimo ir konsultavimo, iki – profesinio mokymo, profesinio mokymo, pagalbos įsidarbinant paslaugos. 

Profesinių gebėjimų įvertinimas bei profesinis orientavimas trunka 12 savaičių ir šių paslaugų teikimo metu su 

negalią turinčiais asmenims dirba gydytojai, socialiniai darbuotojai, darbo psichologai, psichiatrai, 

ergoterapeutai, kineziterapeutai, įdarbinimo vadybininkai ir kt. Visoje profesinės reabilitacijos programoje 

kokybiškas, individualius kiekvieno asmens poreikius, galimybes atitinkančias paslaugas teikia tarpdisciplininė 

specialistų komanda: gydytojai, slaugytojai ir jų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, logopedai, kineziterapeutai, 

ergoterapeutai, neuropsichologai, klinikiniai psichologai, darbo psichologai, profesijos mokytojai, įdarbinimo 
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vadybininkai, dietologai, laisvalaikio koordinatoriai. CRM dirbantys specialistai, teikdami paslaugas, nuolatos 

susirenka į komandinius aptarimus, vertina kiekvieno negalią turinčio asmens pasiektą pažangą. 

Viename iš pažangiausių profesinės reabilitacijos teikėjų, Slovėnijos reabilitacijos universitete 

(University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia), kuriame teikiamos paslaugos fizinę ir regos negalią 

turintiems asmenims, atitinka ES keliamus reikalavimus, ir kuriam yra suteiktas EQUASS Excellence kokybės 

sertifikatas“, profesinio įvertinimo ir mokymo programų specialistų komandą sudaro fizinės medicinos 

gydytojas, socialinis darbuotojas, psichologas, ergoterapeutas, profesinio įvertinimo specialistas. Pagrindiniame 

teisės akte, reglamentuojančiame profesinės reabilitacijos sistemą Slovėnijoje „Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) („Employment and Rehabilitation Act for Disabled Persons), 

teigiama, kad į specialistų, dirbančių profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką srityje, komandos 

sudėtį įeina įstaigos darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą medicinos, profesinio mokymo, 

psichologijos, sociologijos, socialinių mokslų ir kitose srityse. Taip pat vienas iš kvalifikacinių reikalavimų 

šiems specialistams yra toks, kad jie turi būti susipažinę (papildomų mokymų metu) su neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką, neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais. Į profesinės 

reabilitacijos komandą yra įtraukiamas ir techninės pagalbos priemonių pritaikymo specialistas.  

Įstatymas „Dėl neįgalių asmenų teisių apsaugos ir skatinimo“ (Regarding the Protection and Promotion 

of the Rights of Disabled Persons, Law no. 448/2006) – tai teisės aktas, reglamentuojantis neįgaliųjų integraciją 

į visuomenę Rumunijoje. Remiantis šiuo dokumentu, kiekvienam negalią turinčiam asmeniui, dalyvaujančiam 

integracijos į visuomenę ir darbo rinką programoje, yra sudaromas individualus reabilitacijos/integracijos 

planas, atitinkantis asmens poreikius ir galimybes. Įstatymas taip pat aiškiai pabrėžia, kad profesinio mokymo 

metu, esant poreikiui, turi būti užtikrintos darbo asistento paslaugos. Reabilitacijos paslaugų teikimo komandą 

sudaro gydytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, logopedai, ergoterapeutai, psichiatrai, kineziterapeutai, 

slaugytojai, profesijos mokytojai ir kt. 

Šveicarijoje profesinės reabilitacijos paslaugas teikia daugiausia specializuoti centrai, pavyzdžiui, 

Rehabilitation Clinic Bellicon paslaugas teikia fizinę negalią turintiems asmenims, Sehbehindertenhilfe Basel ir 

Service Romand d'Informatique pour Handicapés de la Vue (SRIHV) – yra specializuotos profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančios regos negalią turintiems asmenims. SRIHV profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikia reabilitologas, kuris turi teisę ir pareigą nustatyti darbingumo lygį asmeniui, atvykusiam į 

profesinės reabilitacijos centrą. Į profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo komandos sudėtį įeina ir fizinės 

medicinos ir reabilitacijos gydytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, psichologai, atvejo vadybininkai ir kt. 

Vokietijos profesinės reabilitacijos centruose paslaugas teikia tarpdisciplininės komandos. Užtikrindami 

kokybiškas profesinės reabilitacijos paslaugas Vokietijos profesinės reabilitacijos centrai taiko ne tik vietinio, 

bet ir nuotolinio mokymo sistemą, paslaugas teikia naudodami kineziterapijos, ergoterapijos, psichiatrijos, 

psichologijos poveikio priemones. Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH profesinės reabilitacijos 
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paslaugas teikia asmenims, turintiems judėjimo negalią bei sergantiems vidaus ar psichikos ligomis. Šioje 

įstaigoje paslaugas teikiančioje komandoje dalyvauja gydytojas, psichologas, psichiatras, socialinis darbuotojas, 

profesijos mokytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas. Gydytojas, psichiatras, ergoterapeutas ir 

kineziterapeutas, dirbantis šioje organizacijoje, privalo turėti medicininį išsilavinimą. Berufsförderungswerk 

Würzburg centre regos negalią turintiems asmenims teikiamos profesinio mokymo, mobilumo, Brailio rašto 

mokymo paslaugos, kurias atitinkamai teikia profesijos mokytojai, orientacijos ir mobilumo specialistai, Brailio 

rašto specialistai.  

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu) yra vienas pažangiausių profesinės reabilitacijos 

centrų Estijoje, kuriame profesinės reabilitacijos paslaugas teikia komanda, sudaryta iš mažiausiai penkių 

skirtingų sektorių specialistų - kineziterapeuto, užimtumo sektoriaus atstovo, logopedo, medicinos atstovo, 

socialinio darbuotojo, psichologo. Šalyje vyrauja nuomonė, kad nepaisant to, jog paslaugas teikiantys 

specialistai turi reikalingą išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo patirties, jiems trūksta bendrųjų žinių apie 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turintiems asmenims. 

Atsižvelgiant į tai, siekiama, kad Estijoje būtų sukurti ir įteisinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

standartai. Latvijoje profesinius gebėjimus įvertina, lavina ir atkuria, teikia profesinio orientavimo ir 

konsultavimo, profesinio mokymo, pagalbos įsidarbinant paslaugas psichologai, socialiniai darbuotojai, 

gydytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, profesijos mokytojai, profesijos konsultantai. 

 

Išanalizavus beveik dvidešimties ES šalių praktinę patirtį bei šiose šalyse galiojančius teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, šias paslaugas teikiančius specialistus 

bei reikalavimus, keliamus šiems specialistams ir apibendrinus analizės rezultatus, galima daryti išvadą, jog: 

  

1. ES šalyse profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems yra reglamentuotos teisės aktais, kuriuose 

taip pat yra pateikiami esminiai reikalavimai specialistams, teikiantiems profesinės reabilitacijos paslaugas. 

Pavyzdžiui, įstatymas „Dėl neįgalių asmenų teisių apsaugos ir skatinimo“ (Regarding the Protection and 

Promotion of the Rights of Disabled Persons, Law no. 448/2006) – teisės aktas, reglamentuojantis neįgaliųjų 

integraciją į visuomenę Rumunijoje, apibrėžia, jog profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti komanda, 

siekianti užtikrinti kokybiškas paslaugas, privalo turėti aukštąjį išsilavinimą bei atitinkamą darbo stažą teikiant 

paslaugas. D.Britanojoje profesinės reabilitacijos specialistai, teikdami paslaugas, vadojauvasi profesinės 

reabilitacijos standartais, kuriuose pateikiamos ne tik sudėtinės profesinės reabilitacijos programos paslaugos, 

bet ir pagrindinės specialistų funkcijos ir reikalaujami reikalavimai jų kvalifikacijai. Pagrindiniame Slovėnijos 

teisės akte, reglamentuojančiame profesinės reabilitacijos sistemą Slovėnijoje „Zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) („Employment and Rehabilitation Act for Disabled Persons), 

teigiama, kad į specialistų, dirbančių profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką srityje, komandos 
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sudėtį įeina įstaigos darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą medicinos, profesinio mokymo, 

psichologijos, sociologijos, socialinių mokslų ir kitose srityse. Taip pat vienas iš kvalifikacinių reikalavimų 

šiems specialistams yra toks, kad jie turi būti susipažinę (papildomų mokymų metu) su neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką, neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais. 

2. Profesinės reabilitacijos paslaugos skirtingas negalias turintiems asmenims kitose ES šalyse yra 

teikiamos specializuotose ar mišriose (kai paslaugos teikiamos ne vieną, bet kelias negalias turintiems 

asmenims) įstaigose. 

3. Visose tyrime dalyvavusiose ES šalyse teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas yra taikomas 

holistinis požiūris – t.y. profesinės reabilitacijos paslaugų programa apima visą paslaugų kompleksą, reikalingą 

individualiems skirtingas negalias turinčių asmenų poreikiams atsižvelgiant į negalios pobūdį bei sudėtingumą. 

4. Didesnėje dalyje tirtų šalių bei profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingą negalią turintiems 

asmenims profesinės reabilitacijos programą sudaro šios paslaugos – asmens profesinių gebėjimų įvertinimas, 

profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas, profesinis mokymas bei pagalba 

įsidarbinant. 

5. Visose tyrime dalyvavusiose ES šalyse bei šiose šalyse esančiose profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančiose organizacijose šias paslaugas teikia daugiadisciplininės kvalifikuotų specialistų komandos, į kurias 

įtraukiami gydytojai, psichologai, atvejo vadybininkai, įdarbinimo konsultantai, socialiniai darbuotojai, 

kineziteapeutai, ergoterapeutai, profesijos mokytojai, logopedai ir kt. 

6. Daugelyje iš tyrime dalyvavusių šalių bei paslaugų teikėjų organizacijų dirba taip pat ir tokie 

specialistai, kaip oftalmologai neuropsichologai, psichoterapeutai ir kiti, t.y. profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo metu yra siekiama taip pat užtikrinti ir individualius poreikius, sąlygotus negalios pobūdžio ir specifika. 

7. Skirtingose ES šalyse yra keliami skirtingi reikalavimai specialistų išsilavinimui bei kvalifikacijai, 

tačiau apibendrinant pateikusių atsakymus į šį klausimą organizacijose dirbantys specialistai turi turėti aukštąjį 

išsilavinimą, tam tikrą darbo stažą profesinės reabilitacijos paslaugų teikime ir turi būti susipažinę su 

pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų reabilitaciją ir socialinę integraciją, skirtingu negalios 

pobūdžiu ir sunkumu. Pavyzdžiui, Rumunijoje reikalaujama, kad specialistai, teikiantys profesinės reabilitacijos 

paslaugas privalo turėti aukštąjį išsilavinimą ir darbo patirties profesinėje srityje. Tokie patys reikalavimai 

taikomi ir Graikijos profesinės reabilitacijos centre „Panagia Eleousa“, paslaugas teikiančiame sutrikusio 

intelekto asmenims, Vokietijos profesinės reabilitacijos centre Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH 

(BBW.SRH), kuriame paslaugas gali gauti asmenys, turintys judėjimo negalią, sergantys vidaus ligos ar 

psichikos ligomis. Aukštojo mokslo diplomo reikalaujama ir iš specialistų, paslaugas teikiančių judėjimo 

negalią turintiems arb psichikos ligomis sergantiems asmenims Berufsförderungswerk Hamm GmbH 

Vocational Rehabilitation Centre ir Josefsheim gGmbH (Josefsheim) centre, paslaugas teikiančiame judėjimo, 

klausos negalią turintiems ar vidaus ligomis sergantiems asmenims. D. Britanijoje galiojančiuose profesinės 
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reabilitacijos standartuose teigiama, kad nepaisant to, jog kiekvienas specialistas privalo turėti kompetencijų, 

žinių, reikiamą išsilavinimą, jis privalo užtikrinti profesinės kvalifikacijos kėlimą. 
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Priedas Nr. 1   

 

1 Lentelė „Profesinės reabilitacijos paslaugos ir jas teikiančių specialistų komanda Europos šalyse“ 

 

ŠALIS ORGANIZA

CIJA (tikslinė 

grupė) 

TEIKIAMOS 

PASLAUGOS 

PASLAUGAS 

TEIKIANTI 

SPECIALISTŲ 

KOMANDA 

REIKALAUJAMAS 

IŠSILAVINIMAS 

IR 

KVALIFIKACIJA 

SPECIALISTŲ 

KOMANDAI 

Norvegija Durapart AS  

(rega, 

Vidaus ligos, 

Psichikos 

ligos) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas; 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas; 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas 

 Profesinis mokymas; 

 Praktika darbo vietoje; 

 Pagalba įsidarbinus 

apsaugotoje darbo vietoje 

 ergoterapeutas;  

 atvejo vadybininkas;  

 profesijos mokytojas;  

 įdarbinimo vadybininkas 

(darbo įgūdžių mokytojas 

– job coach) 

Reikalaujamas 

aukštasis 

išsilavinimas 

A2G  

(Judėjimas, 

Rega, 

Klausa, 

Vidaus ligos, 

Psichikos 

ligos) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas; 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas; 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas 

 Profesinis mokymas; 

 Praktika darbo vietoje; 

 Pagalba įsidarbinant 

 Psichologas, 

 socialinis darbuotojas, 

 įdarbinimo vadybininkas,  

 gydytojas,  

 kineziterapeutas,  

 ergoterapeutas,  

 gestų kalbos vertėjas,  

 atvejo vadybininkas,  

 profesijos mokytojas,  

 pedagogas,  

 psichoterapeutas 

 

Valnesfjord 

Helsesportsse

nter/rehabilit

ation center 

(nugaros 

smegenų 

pažeidimai, 

Psichiatrinės 

ligos) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas; 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas; 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas 

 

 

 Psichologas,  

 gydytojas,  

 kineziterapeutas,  

 ergoterapeutas,  

 profesijos konsultantas,  

 sporto mokytojas,  

 slaugytojos,  

 dietologas 

 

Belgija Psychiatric 

Hospital 

Saint-

Hieronymus 

(psichikos 

ligos) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas; 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas; 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas 

 Praktika darbo vietoje; 

 Pagalba įsidarbinant 

 Socialinis darbuotojas, 

 Ergoterapeutas, 

 Psichologas, 

 Specialiojo ugdymo 

specialistas 

(ortopedagogas) 

Psichologui privaloma 

turėti aukštąjį 

išsilavinimą 
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La Lumerie  

(Rega) 
   Oftalmologai; 

 socialiniai darbuotojai,  

 psichologai,  

 ergoterapeutai,  

 kineziterapeutai,  

 Brailio rašto specialistai, 

 orientacijos ir mobilumo 

specialistai,  

 kompiuterinio įvertinimo 

specialistai 

 

Danija Bendrai 

šalyje 
 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir lavinimas 

 Iki – profesinis mokymas 

 Profesinis mokymas 

 Praktika darbo vietoje 

 Pagalba įsidarbinant 

 Gydytojas, 

 Socialinis darbuotojas, 

 Psichologas, 

 Kineziterapeutas, 

 Ergoterapeutas, 

 Profesijos mokytojas, 

 Įdarbinimo vadybininkas. 

 

Ispanija  Galician 

Confederatio

n of People 

with 

Disabilities 

(COGAMI) 

(judėjimas, 

Rega, 

Klausa, 

Psichikos 

ligos, 

Vidaus ligos, 

kompleksinė 

negalia) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir lavinimas 

 Profesinis mokymas 

 Praktika darbo vietoje 

 Pagalba įsidarbinant 

 Psichologas, 

 socialinis darbuotojas, 

 įdarbinimo vadybininkas,  

 gydytojas,  

 kineziterapeutas,  

 ergoterapeutas,  

 profesijos mokytojas 

 

 

Italija The 

Fondazione 

Don Carlo 

Gnocchi 

ONLUS 
(fizinė, 

Rega, 

Klausa, 

Psichikos 

ligos) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir lavinimas 

 Profesinis mokymas 

 Praktika darbo vietoje 

 Pagalba įsidarbinant 

Specialistai skirstomi į 2 

grupes: tiesiogiai su 

klientais dirbantis 

personalas ir netiesiogiai su 

klientais dirbantis 

personalas. 

 

Centro 

Polifunzionale 

don Calabria  

(judėjimas, 

Vidaus ligos, 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir lavinimas 

 Profesinis mokymas 

 Psichologas 

 Logopedas 

 Fizioterapeutas 

 Socialinis darbuotojas 

 Profesijos mokytojas 

 

http://www.dongnocchi.it/
http://www.dongnocchi.it/
http://www.dongnocchi.it/
http://www.dongnocchi.it/
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Psichikos 

ligos) 

 

Lenkija  Bendrai šalyje  Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Profesinis mokymas 

 Pagalba įsidarbinant 

 Psichologas, 

 Socialinis darbuotojas, 

 Gydytojas, 

 Profesijos mokytojas, 

 Logopedas 

 kineziterapeutas 

 

Islandija SN 

rehabilitation 

Centre  

(raumenų, 

psichikos 

ligos) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Profesinis mokymas 

 Praktika darbo vietoje 

 Pagalba įsidarbinant 

 Psichologas, 

 socialinis darbuotojas, 

 įdarbinimo vadybininkas,  

 gydytojas,  

 kineziterapeutas,  

 ergoterapeutas,  

 atvejo vadybininkas,  

 psichoterapeutas 

 

Švedija Bendrai šalyje  Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir lavinimas 

 Profesinis mokymas 

 Praktika darbo vietoje 

 Kineziterapeutai 

 Ergoterapeutai, 

 Socialiniai darbuotojai 

 Įdarbinimo vadybininkai 

 

Rumunija Bendrai šalyje  Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir lavinimas 

 Profesinis mokymas 

 Pagalba įsidarbinant 

 gydytojai,  

 psichologai,  

 socialiniai darbuotojai, 

 logopedai,  

 ergoterapeutai,  

 psichiatrai,  

 kineziterapeutai,  

 profesijos mokytojai 

Aukštasis 

išsilavinimas 

Patirtis teikiant 

paslaugas 

 

Šveicarija Rehabilitation 

Clinic 

Bellicon 
(nervų 

sistemos ligos,  

kaulų ir 

raumenų 

sistemos 

funkcijų 

sutrikimai) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir lavinimas 

 Profesinis mokymas 

 Praktika darbo vietoje 

 Pagalba įsidarbinant 

 Reabilitologas, 

 Fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojas  

 Kineziterapeutas 

 Ergoterapeutas 

 Atvejo vadybininkas 

 Psichologas 

 

 

Latvija Bendrai šalyje  Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir lavinimas 

 Profesinis mokymas 

 Pagalba įsidarbinant 

 Psichologai 

 Socialiniai darbuotojai 

 Gydytojai 

 Ergoterapeutai 

 Kineziterapeutai 

 Profesijos konsultantai 

 Profesijos mokytojai 
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Prancūzij

a 
Centre de 

Réadaptation 

de Mulhouse 

(CRM) 

(judėjimas, 

Rega, 

Klausa, 

Psichikos 

ligos, 

Vidaus ligos) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas; 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Iki - profesinis mokymas 

 Profesinis mokymas; 

 Pagalba įsidarbinant 

 Gydytojas; 

 Slaugytojai ir slaugytojų 

padėjėjai; 

 Socialiniai darbuotojai; 

 Logopedai; 

 Kineziterapeutai; 

 Ergoterapeutai; 

 Neuropsichologas; 

 Klinikinis psichologas; 

 Darbo psichologas; 

 Sporto treneris; 

 Dietologas; 

 Profesijos mokytojas; 

 Įdarbinimo vadybininkai; 

 Laisvalaikio 

koordinatorius. 

 

Graikija “PANAGIA 

ELEOUSA” 

Centre of 

Vocational 

Training and 

Rehabilitation 

(Sutrikęs 

intelektas) 

  Profesinių gebėjimų 

įvertinimas  

 Profesinis mokymas; 

 Specialusis asmenybės 

ugdymas 

 Pagalba įsidarbinusiems ir 

neįsidarbinusiems  

1. Sociologas;  

2. Socialinis 

darbuotojas; 

3. Psichologas 

4. Fizinio lavinimo ir 

reabilitacijos 

specialistas  

5. Sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

6. Kineziterapeutas, 

7. Užimtumo 

specialistas, 

8. Logopedas, 

9. Klinikinis 

psichologas, 

10. Profesijos 

mokytojas 

1.Universitetinis 

išsilavinimas + 

patirtis;         

2. Universitetinis 

išsilavinimas + 

patirtis;      

3. Universitetinis 

išsilavinimas + patirtis 

Olandija Rea College 

Nederland 

(locatie 

Nijmegen) 

(Part of 

Pluryn) 

(judėjimas,  

Psichikos 

ligos, 

Autizmas) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas  

 Profesinis lavinimas ir 

mokymas,  

 pagalba įsidarbinant,  

 darbo imitavimas,  

 

1. Mokytojai;  

2. Instruktoriai, 

prižiūrėtojai;  

3. Atvejo 

vadybininkas;  

4. Psichologas;  

5. Įdarbinimo 

vadybininkas 

6. Darbo imitavimo 

vadovas 

1-3. Techniniai 

įgūdžiai ir žinios apie 

negalią, neįgaliuosius;  

4. Žinios apie negalią 

ir neįgaliuosius;  

5. Darbo rinkos, teisės 

aktų ir neįgalumo 

supratimas;  

6. Žinios apie darbo 

rinką ir neįgalumą 

Vokietija Berufsbildung

swerk 

Neckargemün

d GmbH 

(BBW.SRH) 

 Profesinis mokymas,  

 nuotolinis mokymasis,  

 pagalba įsidarbinant,  

 

1. Mokytojai;  

2. Treneriai;  

3. Psichiatras,  

4. Gydytojas;  

5. Psichologas;  

1. Akademinis 

išsilavinimas + 

vyriausybinis 

sertifikatas;  

2. Profesinis 
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(judėjimas, 

Vidaus ligos, 

Psichikos 

ligos) 

6. Socialinis 

darbuotojas 

išsilavinimas + 

vyriausybinis 

sertifikatas;  

3. Medicininis 

išsilavinimas;  

4. Medicininis 

išsilavinimas;  

5. Akademinis 

išsilavinimas;  

6. Profesinės studijos 

ir vyriausybinis 

sertifikatas 

Berufsförderu

ngswerk 

Hamm 

GmbH 

Vocational 

Rehabilitation 

Centre 

(judėjimas, 

Psichikos 

ligos) 

- 1. Medicinos 

specialistai;  

2. Psichologai;  

3. Teorijos ir 

praktikos 

mokytojai;  

4. Profesijos 

konsultantas 

1-2. Universitetinis 

išsilavinimas;  

3-4. Aukštesnis 

koledžo išsilavinimas 

Josefsheim 

gGmbH 

(Josefsheim) 

(Judėjimas,  

Klausa, 

Vidaus ligos) 

 Ikiprofesinis mokymas,  

 profesinis mokymas,  

 įdarbinimas apsaugotoje 

vietoje 

1. Treneris, 

instruktorius 

(praktinis 

mokymas);  

2. Mokytojas 

(Teorija);  

3. Socialinis 

pedagogas;  

4. Psichologas 

Universitetinis 

diplomas 

Suomija Luovi 

Vocational 

College 

Profesinis mokymas ir 

lavinimas 
 Ugdymo ir lavinimo 

mokytojai, specialiųjų 

poreikių asistentai,  

 lavinimo ir profesinio 

ugdymo konsultantai,  

 socialiniai darbuotojai,  

 įdarbinimo specialistai,  

 psichologai,  

 logopedai,  

 lavinimo specialistai. 

 

Portugalij

a 

CRPG - 

Centro de 

Reabilitação 

Profissional de 

Gaia  

(judėjimas, 

Rega,  

Klausa, 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir lavinimas 

 Profesinis mokymas 

 

 Atvejo vadybininkai;  

 mokytojai,  

 gydytojai,  

 kineziterapeutai,  

 logopedai,  

 profesijos mokytojai, 

 įdarbinimo specialistai, 

psichologas 
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Sutrikęs 

intelektas) 

D.Britanij

a 

Momentum  Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir lavinimas 

 Psichologas, 

 Gydytojas, 

 Socialinis darbuotojas, 

 Brailio rašto specialistas, 

 Ergoterapeutas, 

 Kineziterapeutas, 

 Kompiuterinių įgūdžių 

įvertinimo specialistas, 

 Logopedas 

 Įdarbinimo vadybininkas 

Profesinės 

reabilitacijos 

specialistai privalo 

turėti reikalingų žinių, 

reikiamą išsilavinimą 

ir praktinės patirties. 

Specialistai privalo 

nuolat kelti 

kvalifikaciją. 

Slovėnija  University 

Rehabilitation 

Institute 

Republic of 

Slovenia 

(IRRS) 

 Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 Profesinis mokymas 

 Pagalba įsidarbinant 

 fizinės medicinos 

gydytojas,  

 socialinis darbuotojas,  

 psichologas,  

 ergoterapeutas, 

 profesinio įvertinimo 

specialistas. 
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1.2.1. Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos personalo struktūrai, 

kuri užtikrintų kokybišką profesinės reabilitacijos paslaugų (atitinkančių visą profesinės reabilitacijos 

programą (ciklą)) teikimą 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančios įstaigos privalo užtikrinti Lietuvoje 

galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją ir profesinės reabilitacijos  paslaugų 

teikimą, reikalavimus. 

Reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų personalui reglamentuoja LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ (Valst. žin., 2005-06-04, Nr. 70-2543) 12-

15 p. Šio teisės akto 12 p. nustatyta, jog Įstaigos personalo struktūra turi būti tokia, kad užtikrintų įstaigos 

veiklą, profesinės reabilitacijos  paslaugų teikimą ir klientų bei darbuotojų saugumą. To paties teisės akto 13 p. 

nustatyta, jog įstaigos personalo struktūroje išskiriamas tiesiogiai su klientais dirbantis personalas ir netiesiogiai 

su klientais dirbantis (įstaigos administracija ir ūkines-technines funkcijas atliekantis) personalas, o 14 p. 

nustatyta, jog tiesiogiai su klientais dirbantį personalą gali sudaryti šios personalo grupės: psichologai, 

socialiniai darbuotojai, profesijos konsultantai, profesijos mokytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, kiti 

specialistai. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo patirtis Lietuvoje parodė, jog siekiant užtikrinti kokybišką 

profesinės reabilitacijos paslaugų, atitinkančių visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą), teikimą skirtingas 

negalias turintiems asmenims, reikalavimai personalo struktūrai, reglamentuojami aukščiau minimu teisės aktu 

turi būti papildyti, susiejant skirtingoms personalo grupėms priskiriamus specialistus su jų vykdomomis 

funkcijomis (netiesiogiai su klientais dirbantis personalas) ir teikiamomis paslaugomis (tiesiogiai su klientais 

dirbantis personalas), apimančiomis visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą), apibrėžtą LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-159 8. p., kuris nustato, jog profesinės 

reabilitacijos programą (ciklą) sudaro šios paslaugos: 

1. profesinių gebėjimų įvertinimas. Tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir/ar funkcinio 

pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas; 

2. profesinis orientavimas ir konsultavimas. Tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių 

savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais, 

informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, profesinių gebėjimų praktinis išbandymas, 

pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias savybes (interesus, gebėjimus, 

polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes; 

3. profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas. Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, 

atstatymas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir/ar naujų savybių ugdymas 
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socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar lavinimas, 

atkartojant realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo 

vietai aplinkoje) bei kitomis poveikio priemonėmis, profesinis mokymas; 

4. pagalba įsidarbinant. Tai informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo rinkoje, galimos darbo 

vietos klientams paieška bei potencialių darbdavių paieška, tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis, darbo 

paieškos įgūdžių formavimas, darbdavių konsultavimas darbo vietos pritaikymo, įdarbinimo klausimais ir kt. 

Siekiant, jog būtų užtikrintas kokybiškas visų aukščiau išvardintų paslaugų teikimas turi būti nustatyta, 

kokios tiesiogiai su klientais dirbančios personalo grupės turi dalyvauti teikiant kiekvieną profesinės 

reabilitacijos programą (ciklą) sudarančią paslaugą. Kaip rodo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

patirtis, profesinės reabilitacijos paslaugų kokybė priklauso ne tik nuo tiesiogiai su klientais dirbančio personalo 

struktūros, profesinės kvalifikacijos, vykdomų funkcijų ir pan., bet ir nuo netiesiogiai su klientais dirbančio 

personalo struktūros ir jų vykdomų funkcijų. Todėl į rengiamus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančių įstaigų personalo struktūrai, kuri užtikrintų kokybišką profesinės reabilitacijos paslaugų (atitinkančių 

visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą)) teikimą įtraukti ir tiesiogiai ir netiesiogiai su klientais dirbantys 

specialistai bei jiems priskirtos funkcijos ir paslaugos. 

Šie reikalavimai yra parengti vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, praktine profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo patirtimi Lietuvoje bei kitose ES šalyse ir taikoma profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems fizinę negalią, bei parengtomis profesinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems teikimo asmenims su regos, klausos, sutrikusio intelekto bei psichikos negalia 

metodikomis bei šių metodikų pilotinio išbandymo rezultatais. Šios sudėties tiesiogiai ir netiesiogiai su klientais 

dirbantis personalas užtikrina kokybišką profesinės reabilitacijos programą sudarančių paslaugų teikimą 

skirtingas negalias turintiems asmenims. Šie reikalavimai personalo struktūrai rekomenduojami visoms 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19           VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų personalo struktūra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalo struktūrą sudarančių darbuotojų vykdomos funkcijos ir teikiamos paslaugos, užtikrinančios 

kokybišką profesinės reabilitacijos paslaugų (atitinkančių visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą)) 

teikimą. 

 

1.1. Netiesiogiai su klientais dirbančio personalo struktūra ir funkcijos 

Netiesiogiai su klientais dirbančio personalo struktūra turi užtikrinti visas būtinas sąlygas, reikalingas 

kokybiškam paslaugų, atitinkančių individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius, sąlygotus šių 

asmenų negalios pobūdžio bei funkcinių sutrikimų laipsnio, teikimui bei tinkamą profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo dokumentacijos bei buhalterinės apskaitos tvarkymą. Teikiame rekomenduojamą netiesiogiai 

su klientais dirbančio personalo, užtikrinančio šių reikalavimų įgyvendinimą, struktūrą: 

 

Eil. Nr. Vykdomos funkcijos, užtikrinančios kokybišką 

paslaugų teikimą 

Pareigybės pavadinimas 

1.1. Vadovavimas tiesiogiai ir netiesiogiai su klientais Įstaigos vadovas 

 

Įstaigos vadovas 

(administracija) 

Netiesiogiai su klientais 

dirbantis personalas 

 

Buhalterinę 

apskaitą tvarkantis 

personalas 

Ūkines – technines 

funkcijas atliekantis 

personalas 

Tiesiogiai su klientais dirbantis 

personalas 

Fizinės medicinos 

ir reabilitacijos 

gydytojai  

Gydytojai 

psichiatrai (teikiant 

paslaugas psichikos 

ligomis 

sergantiems 

asmenims) 

Kineziterapeutai Ergoterapeutai Psichologai Socialiniai 

darbuotojai 

Profesijos 

mokytojai  
 

Logoterapeutai 

(teikiant paslaugas 

asmenims, 

turintiems kalbos 

sutrikimus)  

Tiflopedagogai (teikiant 

paslaugas asmenims su 

regos negalia)  

Surdopedagogai (teikiant 

paslaugas asmenims su 

klausos negalia)  

Atvejo 

vadybininkai 
 

Įdarbinimo 

vadybininkai/

tarpininkai  
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dirbančiam įstaigoje personalui, teikiančiam profesinės 

reabilitacijos paslaugas, teikiamų paslaugų kokybės ir 

jų atitikimo galiojančių teisės aktų reikalavimams 

kontrolės užtikrinimas. 

(administracija) 

1.2.   profesinės reabilitacijos programos dalyvių 

dalyvavimo programoje išlaidų sąmatos, vadovaujantis 

dalyvio individualia profesinės reabilitacijos programa, 

parengimas ir teikimas teritorinei darbo biržai; 

  profesinės reabilitacijos programos dalyvių 

faktinės išlaidų sąmatos vadovaujantis dalyvio 

individualia profesinės reabilitacijos programa, 

parengimas ir teikimas teritorinei darbo biržai; 

 suteiktų profesinės reabilitacijos programos 

paslaugų priėmimo-perdavimo aktų parengimas ir 

teikimas teritorinei darbo biržai; 

  profesinės reabilitacijos programos dalyviams 

suteiktų maitinimo, apgyvendinimo paslaugų priėmimo-

perdavimo aktų parengimas ir teikimas teritorinei darbo 

biržai; 

 profesinės reabilitacijos programos dalyviams 

suteiktų profesinė paslaugų perdavimo-priėmimo aktų 

parengimas ir teikimas teritorinei darbo biržai; 

 profesinės reabilitacijos programos dalyvių 

lankomumo, maitinimo, apgyvendinimo laiko apskaitos 

žiniaraščio parengimas; 

 suteiktų profesinės reabilitacijos paslaugų PVM 

sąskaitų faktūrų parengimas ir pateikimas darbo biržai; 

 profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimas, 

tęsimas ir apskaita;  

 ir kitos funkcijos, susijusios su tinkama 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo apskaita bei 

reikiamos dokumentacijos tvarkymas.   

Buhalterinę  apskaitą 

tvarkantis personalas 

  

1.3.  profesinės reabilitacijos dalyvių maitinimo, 

apgyvendinimo ir transporto paslaugų organizavimas; 

 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 

m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms aprašo patvirtinimo“ (Valst. žin., 2005-06-

04, Nr. 70-2543) 16. – 23. punktuose nustatytų 

reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančioms įstaigoms atitikimo užtikrinimas. 

Ūkines - technines funkcijas 

atliekantis personalas 

 

Ši personalo struktūra yra rekomenduojama įstaigoms, teikiančioms profesinės reabilitacijos paslaugas 

ne didesniam nei 10 asmenų skaičiui. Didėjant profesinės reabilitacijos programos dalyvių skaičiui į šią 

personalo struktūrą turėtų būti atitinkamai įtraukti ir kiti specialistai, pavyzdžiui – apskaitininkas(ai), sekretorė, 

programos koordinatorius ir kiti.   
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1.2. Tiesiogiai su klientais dirbančio personalo struktūra   

 

Tiesiogiai su klientais dirbančio personalo struktūra turi užtikrinti kokybišką profesinės reabilitacijos 

paslaugų, atitinkančių visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) bei individualius skirtingas negalias 

turinčių asmenų poreikius, sąlygotus šių asmenų negalios pobūdžio bei funkcinių sutrikimų laipsnio, teikimą. 

Teikiame rekomenduojamą tiesiogiai su klientais dirbančio personalo struktūrą, užtikrinančią šiuos 

reikalavimus:  

 

Eil. Nr. Profesinės reabilitacijos paslaugos, atitinkančios visą 

profesinės reabilitacijos programą (ciklą) 

Tiesiogiai su klientais dirbantis 

personalas 

1. Profesinių gebėjimų įvertinimas. Tai asmens psichosocialinių 

profesinių savybių ir/ar  funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, 

reikalingų darbui) įvertinimas. 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojai  

Kineziterapeutai 

Ergoterapeutai 

Psichologai 

Socialiniai darbuotojai 

Profesijos mokytojai  

Atvejo vadybininkai 

Įdarbinimo 

vadybininkai/tarpininkai 

Gydytojai psichiatrai (teikiant 

paslaugas psichikos ligomis 

sergantiems asmenims) 

Logoterapeutai (teikiant paslaugas 

asmenims, turintiems kalbos 

sutrikimus) 

Surdopedagogai (teikiant paslaugas 

asmenims su klausos negalia) 

Tiflopedagogai (teikiant paslaugas 

asmenims, turintiems regos 

negalią) 

2. Profesinis orientavimas ir konsultavimas. Tai   asmens 

motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė, 

konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo,    

profesinės karjeros planavimo klausimais,  informavimas 

apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, 

profesinių gebėjimų  praktinis išbandymas, pagalba 

asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo 

individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), 

konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo 

galimybes. 

Psichologai 

Socialiniai darbuotojai 

Atvejo vadybininkai 

Įdarbinimo 

vadybininkai/tarpininkai 

Profesijos mokytojai  

Pagal poreikį: 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojai  

Kineziterapeutai 

Ergoterapeutai 

Gydytojai psichiatrai (teikiant 

paslaugas psichikos ligomis 

sergantiems asmenims) 

Logoterapeutai (teikiant paslaugas 
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asmenims, turintiems kalbos 

sutrikimus) 

Surdopedagogai (teikiant paslaugas 

asmenims su klausos negalia) 

Tiflopedagogai (teikiant paslaugas 

asmenims su regos negalia) 

3. Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų  išugdymas. Tai 

prarastų savybių, reikalingų  darbui, atstatymas bei esamų, 

bet nepakankamų,  savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir/ar 

naujų savybių ugdymas socialinio, psichologinio, 

reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių   gebėjimų 

atkūrimas ir/ar lavinimas, atkartojant  realų darbo procesą 

atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba sukurtoje kuo 

artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje) bei kitomis 

poveikio priemonėmis, profesinis mokymas. 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojai  

Kineziterapeutai 

Ergoterapeutai 

Psichologai 

Socialiniai darbuotojai 

Profesijos mokytojai  

Atvejo vadybininkai 

Įdarbinimo 

vadybininkai/tarpininkai 

Gydytojai psichiatrai (teikiant 

paslaugas psichikos ligomis 

sergantiems asmenims) 

Logoterapeutai (teikiant paslaugas 

asmenims, turintiems kalbos 

sutrikimus) 

Surdopedagogai (teikiant paslaugas 

asmenims su klausos negalia) 

Tiflopedagogai (teikiant paslaugas 

asmenims su regos negalia) 

4. Pagalba įsidarbinant. Tai informacijos rinkimas ir analizė 

apie situaciją darbo rinkoje, galimos darbo vietos klientams 

paieška bei potencialių  darbdavių paieška, tarpininkavimo 

paslaugos įdarbinant asmenis, darbo paieškos įgūdžių  

formavimas, darbdavių konsultavimas darbo  vietos 

pritaikymo, įdarbinimo klausimais ir kt. 

Įdarbinimo 

vadybininkai/tarpininkai 

Atvejo vadybininkai 

Psichologai 

Pagal poreikį:  

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojai,  

Gydytojai psichiatrai (teikiant 

paslaugas psichikos ligomis 

sergantiems asmenims), 

Kineziterapeutai, Ergoterapeutai,  

Socialiniai darbuotojai.  

 

 

 

Šiais reikalavimais tiesiogiai su klientais dirbančio personalo struktūrai turi vadovautis profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, išskyrus tuos atvejus, kai įstaiga neteikia paslaugų konkrečią 

negalią turintiems asmenims, pavyzdžiui – neteikiant paslaugų asmenims, turintiems regos negalią, į personalo 

struktūrą neturi būti įtrauktas tiflopedagogas, neteikiant paslaugų asmenims, turintiems klausos negalią – 

surdopedagogas, o neteikiant paslaugų asmenims, turintiems psichikos negalią – psichiatras ir pan.   
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Atsižvelgiant į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-159 

„Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ (Valst. 

žin., 2005-06-04, Nr. 70-2543) 11. p. įstaigos personalo struktūra gali būti papildyta ir kitais specialistais.  
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 1.2.2. Reikalavimai specialistų, tiesiogiai dirbančių su klientais, komandos sudėčiai, atsižvelgiant į 

aptarnaujamų profesinės reabilitacijos paslaugos gavėjų negalios pobūdį ir sunkumą  

 Rengdami reikalavimus specialistų, tiesiogiai teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, komandos 

sudėčiai ir atsižvelgdami į aptarnaujamų profesinės reabilitacijos paslaugos gavėjų negalios pobūdį ir sunkumą, 

specialistai vadovavosi taikoma profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems fizinę 

negalią bei parengtomis profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo asmenims su regos, klausos, 

sutrikusio intelekto bei psichikos negalia metodikomis bei šių metodikų pilotinio išbandymo rezultatais, 

parengė visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų ir jos sudėtinių dalių aprašymą.   

1. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslauga ir jos sudėtinės dalys 

1.1. Kliento atvykimas ir registracija. Paslaugą teikia atvejo vadybininkas arba registratorius. 

Klientai, atvykę į profesinės reabilitacijos programą ir pateikę reikiamus dokumentus, yra registruojami, 

nukreipiami pas atvejo vadybininkų koordinatorių, kuris supažindina klientą su profesinės reabilitacijos 

programos teikimo tvarka, teikiamomis paslaugomis, Vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais dokumentais, kartu su 

klientu užpildo reikiamus dokumentus, informuoja specialistų komandą apie asmens atvykimą, suderina su 

specialistais profesinių gebėjimų įvertinimo tvarkaraštį ir priskiria atvejo vadybininką, kuris organizuoja ir 

koordinuoja visą kliento profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo eigą.  

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 2 val. 

 

1.2. Profesijos/darbo vietos reikalavimų įvertinimas/reikalavimų profilio sudarymas 

1.2.1. Profesijos/darbo vietos reikalavimų įvertinimas/reikalavimų psichosocialinėms 

profesinėms savybėms profilio sudarymas atlieka socialinis darbuotojas, psichologas. 

Specialistai, taikydami standartizuotus ar kitus metodus, vertina asmens dominančios ar pasirinktos 

profesijos arba potencialios darbo vietos keliamus reikalavimus ir dokumentuoja juos reikalavimų profilyje. 

Darbo vietos reikalavimų įvertinimui specialistų komanda vyksta į potencialią darbo vietą. Specialistai, 

taikantys standartizuotus metodus, privalo turėti šių metodų taikymo licencijas. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 2 val. 

 

1.2.2. Profesijos/darbo vietos reikalavimų įvertinimą/reikalavimų profilio fizinėms funkcinėms) 

savybėms sudarymą atlieka kineziterapeutas, ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Specialistai, taikydami standartizuotus ar kitus metodus, vertina asmens dominančios ar pasirinktos 

profesijos arba potencialios darbo vietos keliamus reikalavimus ir dokumentuoja juos reikalavimų profilyje. 
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Darbo vietos reikalavimų įvertinimui specialistų komanda vyksta į potencialią darbo vietą. Specialistai, 

taikantys standartizuotus metodus, privalo turėti šių metodų taikymo licencijas. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 4 val. 

 

1.3. Asmens funkcinės būklės įvertinimą atlieka fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau – FMR) gydytojas.  

Remdamasis medicininiais kriterijais, FMR gydytojas įvertina ir parengia išvadas apie asmens funkcinę 

būklę, jo galimybes ir apribojimus mokytis tam tikros (pasirinktos ar dominančios) profesijos ir/ar dirbti 

konkretų darbą, parengia rekomendacijas dėl darbo pobūdžio, darbo dienos trukmės, tolimesnių specialistų 

veiksmų profesinių gebėjimų įvertinimo ir atkūrimo etapuose ir kt.   

Atlikus asmens funkcinės būklės įvertinimą, yra sudaroma „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos 

teikimo dienotvarkė“, kurioje kiekvienas specialistas pažymi paslaugos suteikimo datą ir laiką. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 1 val. 

 

1.4. Psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimą atlieka socialiniai darbuotojai, psichologai. 

Specialistai, taikydami standartizuotus ar kitus metodus ir atsižvelgdami į individualius asmens 

poreikius, įvertina asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus, nustato kiekvieno gebėjimo/savybės 

pasireiškimo laipsnį ir dokumentuoja gebėjimų profilyje. Remdamiesi asmens psichosocialinių profesinių 

savybių įvertinimo rezultatais, parengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens 

psichoscialinių profesinių gebėjimų/savybių atkūrimu ir lavinimu. 

 

1.4.1. Vertinimo specifika asmenims, turintiems regos negalią 

Atliekant psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimą priemonės parenkamos atsižvelgiant į regos 

sutrikimo pobūdį ir laipsnį ir asmens gebėjimus. Akliesiems užduotys ir jų instrukcijos turi būti pateikiamos 

Brailio raštu ir/ arba elektronine forma su kompiuterine įgarsinimo programa atsižvelgiant į asmens gebėjimus 

(moka/ nemoka skaityti Brailio raštu, moka/ nemoka naudotis kompiuteriu su įgarsinimo programa). 

Silpnaregiams užduotys ir jų instrukcijos turi būti pateikiamos atsižvelgiant į jų funkcinį regėjimą, tai yra, pvz., 

padidintu šriftu, tam tikro spalvinio kontrasto ir pan. 

 

1.4.2. Vertinimo specifika asmenims, turintiems klausos negalią 

Atliekant psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimą priemonės parenkamos atsižvelgiant į klausos 

sutrikimo pobūdį ir laipsnį ir asmens gebėjimus. Asmenims, turintiems klausos negalią, užduotys ir jų 

instrukcijos turi būti pateiktos naudojant daugiau vaizdinę ir rašytinę informaciją. Taip pat turi būti 

paaiškinamos sudėtingesnės sąvokos. 
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1.4.3. Vertinimo specifika asmenims, turintiems intelekto sutrikimą 

Atliekant psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimą asmenims su intelekto sutrikimu turi būti 

pateikiami lengvesni užduočių variantai, paprasčiau pateikiamos užduočių atlikimo instrukcijos. 

 

1.4.4. Vertinimo specifika asmenims, sergantiems psichikos ligomis 

Atliekant psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimą asmenims sergantiems psichikos ligomis 

svarbu, kad užtikrinti saugią emocinę aplinką.  

 

1.4.5. Vertinimo specifika asmenims, turintiems fizinę negalią. 

Atliekant psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimą asmenims turintiems fizinę negalią svarbu, 

kad užduočių atlikimo priemonės būtų patogios naudoti (pvz., didesnės rašymo priemonės) bei svarbu atkreipti 

dėmesį į kitus specialiuosius poreikius.   

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 5 val. 

 

1.5  Psichologinį įvertinimą atlieka psichologai. 

Psichologas, taikydamas psichologinius testus, stebėjimo ir pokalbio metodus, įvertina pagal negalios 

specifiką svarbias savybes (kognityvinius gebėjimus ir kitas psichosocialines savybes), asmens psichoemocinę 

būklę, pagal poreikį atlieka asmenybės savybių tyrimą. Remiantis psichodiagnostinių tyrimų duomenimis, 

stebėjimo ir pokalbio metu gauta informacija, formuluojamos išvados ir rekomendacijos dėl asmens 

darbingumo ir profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo psichologinėmis priemonėmis. 

 

1.5.1. Silpnaregiams vertinamos sritys:  

 Kognityviniai gebėjimai: išmokimo/atminties  gebėjimai (trumpalaikė, ilgalaikė, asociacinė atmintis, 

įsiminimo procesas; regimoji ir girdimoji atmintis), mąstymo gebėjimai, dėmesio koncentracija ir kitos 

dėmesio funkcijos. Taikomi testai (verbaliniai), standartizuotos, adaptuotos užduotys. 

 Kliento psichoemocinė būklė, remiantis stebėjimo, pokalbio, klausimynų duomenimis.  

 Pagal poreikį ir galimybes gali būti vertinami asmens intelektiniai gebėjimai ar verbaliniai intelektiniai 

gebėjimai. Taikomi standartizuoti metodai (WASI ir WAIS-III metodikos). 

 Pagal poreikį gali būti atliekami asmenybės diagnostiniai tyrimai (pvz.: MMPI, projekciniai metodai). 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė silpnaregiams – 3 val. 

 

1.5.2. Neregiams  vertinamos sritys:  
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 Kognityviniai gebėjimai: girdimasis suvokimas, girdimasis dėmesys, girdimoji atmintis, mąstymas, 

erdvinis suvokimas ir atmintis, erdvinis mąstymas, verbaliniai gebėjimai (testai, standartizuotos 

užduotys, adaptuotos užduotys). 

 Kliento psichoemocinė būklė, remiantis stebėjimo, pokalbio, klausimynų duomenimis.  

 Pagal poreikį ir galimybes gali būti vertinami asmens verbaliniai intelektiniai gebėjimai. Taikomi 

verbalinių gebėjimų standartizuoti subtestai (WASI ir WAIS-III metodikos).  

 Pagal poreikį gali būti atliekami asmenybės diagnostiniai tyrimai (pvz.: MMPI, projekciniai 

(pasakojimo) metodai). 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė neregiams – 5 val. 

 

1.5.3. Asmenims, turintiems klausos negalią, vertinamos sritys: 

 Kognityviniai gebėjimai:  regimasis suvokimas, regimoji atmintis, mąstymo gebėjimai, dėmesio 

koncentracija ir kitos dėmesio funkcijos, konstrukcinio intelekto gebėjimai. Taikomi testai (vaizdiniai, 

raštu), standartizuotos, adaptuotos užduotys. 

 Kliento psichoemocinė būklė, remiantis stebėjimo, klausimynų, pokalbio metu gautais duomenimis. 

 Pagal poreikį ir galimybes gali būti vertinami asmens neverbalinio (konstrukcinio) intelekto gebėjimai. 

Taikoma standartizuoti metodai (WASI ir WAIS-III metodikos).  

 Pagal poreikį gali būti atliekami asmenybės diagnostiniai tyrimai (pvz.: MMPI, projekciniai (piešimo)  

metodai). 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems klausos negalią – 2 val. 

1.5.4. Asmenims, turintiems intelekto sutrikimą, vertinamos sritys: 

 Kognityviniai gebėjimai: suvokimas, atmintis, mąstymas, dėmesio koncentracija ir kitos dėmesio 

funkcijos, intelekto gebėjimai. Taikomi testai, standartizuotos, adaptuotos užduotys. 

 Kliento psichoemocinė būklė, remiantis stebėjimo, pokalbio ir klausimynų duomenimis. 

 Pagal poreikį ir galimybes gali būti vertinami asmens neverbalinio (konstrukcinio) intelekto gebėjimai. 

Taikoma standartizuoti metodai (WASI ir WAIS-III metodikos). 

 Pagal poreikį gali būti atliekami asmenybės diagnostiniai tyrimai (pvz.: MMPI, projekciniai  metodai 

(pvz.: H-T-P). 

 Pagal poreikį vertinami elgesio ir emocijų sutrikimų požymiai, remiantis stebėjimu, pokalbių, 

klausimynų (skalių), artimųjų apklausos duomenimis. Galimi sutrikimai: aktyvumo ir dėmesio 

sutrikimas, prieštaraujantis neklusnumas (negatyvus, priešiškas elgesys), nerimo spektro sutrikimas, 

nuotaikos spektro sutrikimas. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems intelekto sutrikimą – 3 val. 
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1.5.5. Asmenims, sergantiems psichikos ligomis, vertinamos sritys: 

 Kognityviniai gebėjimai: suvokimo funkcijos; išmokimo/atminties gebėjimai (trumpalaikė, ilgalaikė, 

asociacinė atmintis, įsiminimo procesas), mąstymo gebėjimai (funkcijos), dėmesio koncentracija ir kitos 

dėmesio funkcijos . Taikomi testai, standartizuotos užduotys. 

 Kliento psichoemocinė būklė, remiantis stebėjimo, pokalbio, klausimynų duomenimis; emocijų 

funkcijos (pvz.: emocijų reguliavimas, adekvatumas), energijos ir potraukių funkcijos, remiantis 

struktūruoto interviu metodu; mąstymo funkcijos. 

 Pagal poreikį ir galimybes gali būti vertinami asmens intelektiniai gebėjimai. Taikomi standartizuoti 

metodai (WASI ir WAIS-III metodikos). 

 Pagal poreikį gali būti atliekami asmenybės diagnostiniai tyrimai (pvz.: MMPI, projekciniai metodai). 

 Atsparumas stresui ir streso įveikos įgūdžiai, remiantis pokalbiu, struktūruotu interviu, stebėjimu, 

klausimynais. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, sergantiems psichikos ligomis – 3 val. 

 

1.5.6. Asmenims, turintiems fizinę negalią, vertinamos sritys: 

 Kognityviniai gebėjimai: išmokimo/atminties  gebėjimai (trumpalaikė, ilgalaikė, asociacinė atmintis, 

įsiminimo procesas; regimoji ir girdimoji atmintis), mąstymo gebėjimai, dėmesio koncentracija ir kitos 

dėmesio funkcijos. Taikomi testai, standartizuotos, adaptuotos užduotys. 

 Kliento psichoemocinė būklė, remiantis stebėjimo, pokalbio, klausimynų duomenimis. 

 Pagal poreikį ir galimybes gali būti vertinami asmens intelektiniai gebėjimai. Taikomi standartizuoti 

metodai (WASI ir WAIS-III metodikos). 

 Pagal poreikį gali būti atliekami asmenybės diagnostiniai tyrimai (pvz.: MMPI, projekciniai metodai). 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems fizinę negalią – 1 val. 

 

1.6. Funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimą gali atlikti kineziterapeutai, 

ergoterapeutai, neįgaliųjų reabilitologas  

1.6.1. Funkcinio pajėgumo vertinimą atlieka kineziterapeutas. 

Specialistai, taikydami standartizuotus ar kitus funkcinio pajėgumo vertinimo metodus ir atsižvelgdami į 

individualius poreikius, įvertina asmens funkcinį pajėgumą (fizines savybes, reikalingas darbui). Jie nustato 

kiekvieno funkcinio gebėjimo/savybės pasireiškimo laipsnį ir dokumentuoja jį gebėjimų profilyje. Remdamiesi 

funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo rezultatais, specialistai parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens funkcinių gebėjimų/savybių atkūrimu ir lavinimu.  

 

Funkcinio pajėgumo vertinimo metu skirtingą negalią turintiems asmenims vertinama: 
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1.6.1.1. Neregiams vertinamos sritys: 

 Judamumo/ kūno padėties keitimas – ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas; ėjimo ir lipimo užduočių metu 

klientas naudojasi baltąja lazdele; 

 Kūno dalių judesiai – galvos/kaklo judesiai, liemens judesiai, rankų judesiai, plaštakos/pirštų judesiai, 

kojos/pirštų judesiai; 

 Kūno padėties išlaikymas – sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas/sėdėjimas 

pasilenkus, priverstinė rankų padėtis; 

 Kompleksinės fizinės savybės – kėlimas, nešimas, stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, 

smulkioji motorika; klientui kėlimo ir nešimo užduotys modifikuojamos pritaikant patogius kelti ir nešti 

viena ranka įvairaus sunkumo svarmenis; neatliekama dinaminė stūmimo/traukimo užduotis; 

vestibuliarinio aparato funkcijai įvertinti yra taikomos iš Berg pusiausvyros skalės atrinktos užduotys 

tinkamos neregiams įvertinti pusiausvyros savybę; 

 Stuburo funkcijų vertinimas – klientas standartizuotą anketą pildo su testuotojo pagalba; 

 Skausmo vertinimas – klientas standartizuotą skausmo vertinimo anketą pildo su testuotojo pagalba. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė neregiams – 8 val. 

 

1.6.1.2. Silpnaregiams vertinamos sritys: 

 Judamumo/ kūno padėties keitimas – ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas; 

 Kūno dalių judesiai – galvos/kaklo judesiai, liemens judesiai, rankų judesiai, plaštakos/pirštų judesiai, 

kojos/pirštų judesiai; 

 Kūno padėties išlaikymas – sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas/sėdėjimas 

pasilenkus, priverstinė rankų padėtis; 

 Kompleksinės fizinės savybės – kėlimas, nešimas, stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, 

smulkioji motorika; 

 Stuburo funkcijų vertinimas – klientas pildo standartizuotą anketą; 

 Skausmo vertinimas – klientas pildo standartizuotą skausmo vertinimo anketą. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė silpnaregiams – 6 val. 

 

1.6.1.3. Asmenims, turintiems klausos negalią, vertinamos sritys: 

 Judamumo/ kūno padėties keitimas – ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas; 

 Kūno dalių judesiai – galvos/kaklo judesiai, liemens judesiai, rankų judesiai, plaštakos/pirštų judesiai, 

kojos/pirštų judesiai; 

 Kūno padėties išlaikymas – sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas/sėdėjimas 

pasilenkus, priverstinė rankų padėtis; 
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 Kompleksinės fizinės savybės – kėlimas, nešimas, stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, 

smulkioji motorika; 

 Stuburo funkcijų vertinimas – klientas pildo standartizuotą anketą; 

 Skausmo vertinimas – klientas pildo standartizuotą skausmo vertinimo anketą. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems klausos negalią – 6 val. 

 

1.6.1.4. Asmenims, turintiems intelekto negalią, vertinamos sritys: 

 Judamumo/ kūno padėties keitimas – ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas; 

 Kūno dalių judesiai – galvos/kaklo judesiai, liemens judesiai, rankų judesiai, plaštakos/pirštų judesiai, 

kojos/pirštų judesiai; 

 Kūno padėties išlaikymas – sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas/sėdėjimas 

pasilenkus, priverstinė rankų padėtis; 

 Kompleksinės fizinės savybės – kėlimas, nešimas, stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, 

smulkioji motorika; 

 Stuburo funkcijų vertinimas – klientas pildo standartizuotą anketą; 

 Skausmo vertinimas – klientas pildo standartizuotą skausmo vertinimo anketą. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems intelekto negalią – 6 val. 

 

1.6.1.5. Asmenims, sergantiems psichikos ligomis, vertinamos sritys: 

 Judamumo/ kūno padėties keitimas – ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas; 

 Kūno dalių judesiai – galvos/kaklo judesiai, liemens judesiai, rankų judesiai, plaštakos/pirštų judesiai, 

kojos/pirštų judesiai; 

 Kūno padėties išlaikymas – sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas/sėdėjimas 

pasilenkus, priverstinė rankų padėtis; 

 Kompleksinės fizinės savybės – kėlimas, nešimas, stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, 

smulkioji motorika; 

 Stuburo funkcijų vertinimas – klientas pildo standartizuotą anketą; 

 Skausmo vertinimas – klientas pildo standartizuotą skausmo vertinimo anketą. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems psichikos negalią – 6 val. 

 

1.6.1.6. Asmenims, turintiems fizinę negalią, vertinamos sritys: 

 Judamumo/ kūno padėties keitimas – ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas; 

 Kūno dalių judesiai – galvos/kaklo judesiai, liemens judesiai, rankų judesiai, plaštakos/pirštų judesiai, 

kojos/pirštų judesiai; 
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 Kūno padėties išlaikymas – sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas/sėdėjimas 

pasilenkus, priverstinė rankų padėtis; 

 Kompleksinės fizinės savybės – kėlimas, nešimas, stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, 

smulkioji motorika; 

 Stuburo funkcijų vertinimas – klientas pildo standartizuotą anketą; 

 Skausmo vertinimas – klientas pildo standartizuotą skausmo vertinimo anketą. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems fizinę negalią – 6 val. 

 

1.6.2. Ergoterapinį įvertinimą atlieka Ergoterapeutas/ neįgaliųjų reabilitologas 

Specialistas, taikydamas testus, standartizuotus metodus, klausimynus, stebėjimą, atlieka smulkiosios 

motorikos įgūdžių, viršutinių galūnių judesių, savarankiškumo įgūdžių, reikalingų pasirinktai profesinei veiklai 

atlikti, įvertinimą; pagal poreikį atlieka mobilumo, kasdieninių poreikių tenkinimo, kasdieninės veiklos 

vertinimą. Remiantis įvertinimo rezultatais, parengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, 

susijusių su asmens savarankiškumo atkūrimu ir lavinimu, fizinių gebėjimų/savybių atkūrimu ir lavinimu darbo 

imitavimo ir ergoterapijos priemonėmis. 

 

1.6.2.1 Asmenims, turintiems regos negalią,  vertinamos sritys: 

 Savarankiškumo įgūdžiai, reikalingi pasirinktai profesinei veiklai;  

 Asmens fiziniai profesiniai gebėjimai: smulkioji motorika ir lytos funkcijos; 

 Asmens fiziniai profesiniai gebėjimai: mobilumas, kasdieninių poreikių tenkinimas, kasdieninė veikla. 

 

1.6.2.2 Asmenims, turintiems klausos negalią, vertinamos sritys: 

 Smulkioji motorika; 

 Viršutinių galūnių judesiai. 

 

1.6.2.3  Asmenims, turintiems intelekto sutrikimą ir/arba sergantiems psichikos ligomis, 

vertinamos sritys: 

 Formuoti efektyvaus bendravimo nuostatas bei tobulinti bendravimo įgūdžius; 

 Suprasti savo norus, baimes, trikdžius susijusius su darbu, pažinti savo stipriąsias puses, didinti 

motyvaciją darbui. 

 

1.6.2.4  Asmenims, turintiems fizinę negalią, vertinamos sritys: 

 Savarankiškumo įgūdžiai, reikalingi pasirinktai/dominančiai profesinei veiklai. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 8 val. 
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1.7. Logoterapinį įvertinimą atlieka logoterapeutas. 

Logoterapeutas pagal poreikį ir atsižvelgdamas į negalios pobūdį, vertina asmens kalbėjimo, kalbos, 

balso ir komunikacijos gebėjimus, reikalingus pasirinktai/dominančiai profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar 

tinkamai atlikti būsimą darbą bei parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens kalbėjimo, kalbos, balso ir 

komunikacijos profesinių gebėjimų atkūrimo ir lavinimo logoterapinio poveikio priemonėmis. Logoterapeutas 

įvertinime taiko testus, standartizuotas ir adaptuotas užduotis, pokalbio, stebėjimo ir kitus metodus. 

Atsižvelgiant į negalios specifiką logoterapeutas vertina: asmenims po galvos smegenų pažeidimų – 

kalbos, kalbėjimo, balso funkcijas ir pažintinius gebėjimus, asmenims, turintiems klausos negalią – 

komunikavimo gebėjimus; asmenims, turintiems intelekto sutrikimą -  pažinimo funkcijas, rašymo, skaitymo 

gebėjimus ir kt. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 2 val. 

 

1.8. Specifinių (negalios pobūdžio sąlygotų) profesinių gebėjimų įvertinimas 

1.8.1. Orientacijos ir mobilumo gebėjimų įvertinimą, asmenims turintiems regos negalią, atlieka 

tiflopedagogas. 

Tiflopedagogas įvertina asmenų su regos negalia gebėjimą orientuotis erdvėje, nežinomoje aplinkoje; 

asmens gebėjimus naudoti regėjimo likutį orientuojantis aplinkoje; asmens gebėjimą savarankiškai judėti iš 

vienos vietos į kitą, įveikti kliūtis nežinomoje aplinkoje; gebėjimą naudotis techninės pagalbos priemonėmis 

(baltąja lazdele, navigacijos sistemomis ir pan.). Remiantis įvertinimo rezultatais parengiamos išvados (dėl 

asmens darbingumo, galimybės mokytis/dirbti pagal pasirinktą/dominančią profesiją/tam tikrą darbą, dėl darbo 

pobūdžio bei sąlygų) ir rekomendacijos (dėl PR programos galimybių ir apribojimų, techninės pagalbos 

priemonių ir kt.) ir sudaroma orientacijos ir mobilumo gebėjimų atkūrimo programa. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims su regos negalia – 1 val. 

 

1.8.2. Skaitymo, rašymo Brailio raštu ir kalbėjimo gebėjimų įvertinimą, asmenims turintiems 

regos negalią, atlieka tiflopedagogas/Brailio rašto mokytojas arba specialią kvalifikaciją, turintis 

ergoterapeutas/ IT mokytojas. 

Specialistas vertina asmens žinias apie Brailio raštą ir jo gebėjimą skaityti ir rašyti Brailio raštu. 

Vertinimo metu panaudojant asmens lytėjimo gebėjimus pirmiausia yra vertinami asmens gebėjimai skaityti 

Brailio raštu. Jei asmuo atpažįsta tekstą Brailio rašmenimis, specialistas vertina jo gebėjimą rašyti Brailio raštu. 

Vertinant šį gebėjimą yra įvertinamas ir asmens gebėjimas naudotis pagalbinėmis techninėmis priemonėmis – 

Brailio mašinėle, kompiuteriu. Įvertinus šiuos gebėjimus, tiflopedagogas pateikia išvadas ir rekomendacijas dėl 

šių gebėjimų lavinimo ir atkūrimo veiksmų.  
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Vidutinė paslaugos teikimo trukmė neregiams – 1 val. 

 

1.8.3. Funkcinio regėjimo įvertinimą, asmenims turintiems regos negalią, atlieka tiflopedagogas. 

Tiflopedagogas funkcinio regėjimo įvertinimo metu, taikydamas stebėjimą, testus, specialias užduotis, 

pokalbį, rašytinių duomenų analizę ir kt. metodus, vertina šias funkcijas: reakciją į šviesą; regėjimo aštrumą 

(arti/toli); erdvinį regėjimą, regėjimo lauką; chromatopsiją (spalvų skyrimas); prieblandinį regėjimą. 

Įvertinęs šiuos gebėjimus tiflopedagogas pateikia išvadas apie asmens darbingumą, jo galimybes ir 

apribojimus mokytis tam tikros (pasirinktos ar dominančios) profesijos ir/ar dirbti konkretų darbą, parengia 

rekomendacijas dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė  silpnaregiams – 2 val. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė neregiams – 4 val. 

 

1.8.4. Smulkiosios motorikos ir lytos įvertinimą, asmenims turintiems regos negalią, atlieka 

ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Specialistas, taikydamas testus ir standartizuotas, adaptuotas užduotis, vertina gebėjimą atpažinti 

klaviatūros klavišus, pirštų jautrumą įvairios faktūros paviršiams, gebėjimą atpažinti objektus ir medžiagas, 

objekto formą lietimo būdu, gebėjimą kontroliuoti savo jėgą atitinkamai daikto savybėms (trapumui, svoriui, 

kt.), gebėjimą adekvačiai įvertinti ir palyginti daikto svorį. 

Įvertinus šiuos gebėjimus, tiflopedagogas pateikia išvadas ir rekomendacijas dėl šių gebėjimų lavinimo 

ir atkūrimo veiksmų. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems regos negalią –1 val. 

 

1.8.5. Funkcinės klausos įvertinimą, asmenims turintiems klausos negalią, atlieka surdopedagogas. 

Surdopedagogas, taikydamas stebėjimą, simuliacines situacijas, testus, funkcinės klausos įvertinimo 

metu vertina šias funkcijas: klausos susilpnėjimo laipsnį, klausą skirtingose aplinkose (tyliose/ triukšmingose), 

klausą naudojant techninės pagalbos priemones ir pan.  

Įvertinęs šiuos gebėjimus surdopedagogas pateikia išvadas apie asmens darbingumą, jo galimybes ir 

apribojimus mokytis tam tikros (pasirinktos ar dominančios) profesijos ir/ar dirbti konkretų darbą, parengia 

rekomendacijas dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė – 3 val. 

 

1.8.6. Gestų kalbos ir kalbėjimo gebėjimų įvertinimą, asmenims turintiems klausos negalią, atlieka 

surdopedagogas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis logoterapeutas. 
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Specialistas, taikydamas stebėjimą, testus, specialias užduotis, pokalbį, rašytinių duomenų analizę ir kitus 

metodus, nustato asmens kalbos lygį, kalbėjimo lygį, rašytinės kalbos lygį, gestų kalbos mokėjimo lygį, 

gebėjimą skaityti iš lūpų. Vertina asmens gebėjimus bendrauti telefonu, grupėje. Įvertinęs šiuos gebėjimus 

surdopedagogas pateikia išvadas ir rekomendacijas dėl šių gebėjimų lavinimo ir atkūrimo. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė – 2 val. 

1.8.7. Asmens psichinės sveikatos būklės įvertinimą, asmenims sergantiems psichikos ligomis, 

atlieka gydytojas psichiatras. 

Gydytojas psichiatras įvertina asmens psichinės sveikatos būklę, atkryčio riziką ir sudaro atkryčio 

prevencijos planą bei pateikia rekomendacijas dėl atkryčio prevencijos. Gydytojas psichiatras parengia išvadas 

apie asmens psichinės sveikatos būklę, jo galimybes ir apribojimus mokytis tam tikros (pasirinktos ar 

dominančios) profesijos ir/ar dirbti konkretų darbą, parengia rekomendacijas dėl darbo pobūdžio, darbo dienos 

trukmės, tolimesnių specialistų veiksmų profesinių gebėjimų įvertinimo ir atkūrimo etapuose ir kt.  

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė – 1,5 val. 

 

1.8.8. Specialiųjų poreikių įvertinimas 

1.8.8.1. Kompiuterinių programų pritaikymo poreikio įvertinimą/pritaikymą, asmenims 

turintiems regos negalia, atlieka informacinių technologijų mokytojas. 

Specialistas įvertina kompiuterinių programų pritaikymo poreikį regos negalią turinčiam asmeniui ir 

siekia surasti tinkamiausią variantą mokymuisi ir darbui. Įvertinimas vyksta mokytojui imituojant mokymo 

aplinką. Stebimi kliento veiksmai darbo kompiuteriu vietoje ir reaguojama į kliento pastabas ir poreikius. 

Neregiams nustatomas garso sintezatoriaus kalbos greitis, garso dydis kompiuteryje, parenkama garso įranga 

(ausinės ar garso kolonėlės). Silpnaregiams nustatomas išdidinto vaizdo mastelis, spalvų kontrastas kompiuterio 

monitoriuje, patogus monitoriaus atstumas ir aukštis, žiūrėjimo kampas. Naudojamos programos JAWS, 

MAGIC ir kt.  

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims silpnaregiams – 3 val. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė neregiams – 4 val. 

 

1.8.8.2. Techninės pagalbos priemonių poreikio įvertinimas/pritaikymas  

1.8.8.2.1. Techninės pagalbos priemonių poreikio įvertinimą/pritaikymą, asmenims 

turintiems regos negalią, atlieka ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas, 

tiflopedagogas. 

Specialistai įvertina techninių pagalbos priemonių (didinamųjų stiklų, specialių didintuvų, elektroninių 

didinimo priemonių, kt.), skirtų darbui (profesiniam mokymuisi), poreikį regos negalią turinčiam asmeniui ir 

nustato konkrečias priemones, reikalingas mokymosi ir darbo palengvinimui. Pavyzdžiui, vertinamas didintuvas 
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monitoriuje, matomiausias fono ir teksto spalvų derinys, kokio stiprumo didinamieji stiklai geriausiai 

kompensuoja prarastą regėjimą. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims su regos negalia – 3 val. 

 

1.8.8.2.2. Techninės pagalbos priemonių poreikio įvertinimą/pritaikymą, asmenims 

turintiems klausos negalią, atlieka ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas, 

surdopedagogas. 

Specialistai vertina, ar klientui yra reikalingos techninės pagalbos priemonės, skirtos mokymosi ir darbo 

palengvinimui, pvz.: klausos aparatas ir kt. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims su regos negalia – 1 val. 

 

1.8.8.2.3. Techninės pagalbos priemonių poreikio įvertinimą/pritaikymą, asmenims 

turintiems fizinę negalią, atlieka ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas. 

Specialistai įvertina techninių pagalbos priemonių (vežimėliai, vaikštynės ir pan.), skirtų darbui 

(profesiniam mokymuisi), poreikį fizinę negalią turinčiam asmeniui ir nustato konkrečias priemones, 

reikalingas mokymosi ir darbo palengvinimui. Pavyzdžiui, specialūs pastorinti rašikliai, pritaikyti darbiniai 

įrankiai. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims su regos negalia – 1 val. 

 

1.8.8.3. Darbinės aplinkos pritaikymo poreikio įvertinimas/pritaikymas  

1.8.8.3.1. Darbinės aplinkos pritaikymo poreikio įvertinimą/pritaikymą, asmenims 

turintiems regos negalią. atlieka ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas, 

tiflopedagogas. 

Specialistai įvertina darbo (profesinio mokymosi) aplinkos pritaikymo poreikį regos negalią turinčiam 

asmeniui ir nustato konkrečias priemones, reikalingas mokymosi ir darbo palengvinimui. Imituojant kliento 

elgesį klasės erdvėje, mokytojas neregiams ir silpnaregiams pritaiko darbo kompiuteriu vietą, parenka patogų 

priėjimą prie kompiuterio, tinkamus darbo baldus. Pritaiko tinkamą kompiuterio monitoriaus aukštį, garso 

kolonėlių atstumą, klaviatūrą su labiau išsikišusiais mygtukais. Pažymi (jeigu reikia) rozetės poziciją. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims silpnaregiams – 3 val. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė neregiams – 4 val. 

 

1.8.8.3.2. Darbinės aplinkos pritaikymo poreikio įvertinimą/pritaikymą, asmenims 

turintiems klausos negalią. atlieka ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas, 

surdopedagogas. 
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Specialistai įvertina darbo (profesinio mokymosi) aplinkos pritaikymo poreikį klausos negalią turinčiam 

asmeniui ir nustato konkrečias priemones, reikalingas mokymosi ir darbo palengvinimui, pvz.: aplinka 

asmenims turintiems klausos negalią turi būti gerai apšviesta, be pašalinio triukšmo, įrengtos vaizdinės 

signalizacijos priemonės, šviesos/ vibracijos signalas, mirkčiojantis arba vibruojantis laikrodis. Gali būti 

nustatytas specifinio kalbinio bendravimo priemonių taikymo poreikis, t.y., kad reikalingas gestų kalbos 

vertėjas 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė – 2 val. 

 

1.8.8.3.3. Darbinės aplinkos pritaikymo poreikio įvertinimą/pritaikymą, asmenims 

turintiems fizinę negalią. atlieka ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas. 

Specialistai įvertina darbo (profesinio mokymosi) aplinkos pritaikymo poreikį fizinę negalią turinčiam 

asmeniui ir nustato konkrečias priemones, reikalingas mokymosi ir darbo palengvinimui, pvz.: pritaikyta 

kompiuterio pelė, stalo aukštis, privažiavimas prie darbo vietos neįgaliojo vežimėliu ir kt.  

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė – 2 val. 

 

1.9. Asmens socialinė apklausa atlieka socialinis darbuotojas.  

Socialinis darbuotojas pokalbio su klientu metu  surenka informaciją apie asmens socialinę situaciją ir 

užpildo socialinės anamnezės anketą, kurioje pateikiami pagrindiniai asmens duomenys, susiję su jo socialine 

aplinka. 

Apklausos metu surinkta informacija aptariama specialistų komandinio aptarimo metu ir yra naudojama 

kaip papildomas informacijos šaltinis vertinant asmens profesinius gebėjimus. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 1 val. 

 

1.10. Įsidarbinimo galimybių įvertinimas atlieka įdarbinimo/atvejo vadybininkas. 

Įdarbinimo/atvejo vadybininkas pokalbio su klientu metu užpildo anketą, kurioje pateikiami pagrindiniai 

duomenys apie kliento išsilavinimą, darbo patirtį, darbo netekimo priežastis, įvertinami kliento profesiniai 

polinkiai ir pageidavimai, jo lūkesčiai, susiję su būsima darbine veikla 

Apklausos metu surinkta informacija aptariama specialistų komandinio aptarimo metu ir yra naudojama 

kaip papildomas informacijos šaltinis vertinant asmens profesinius gebėjimus. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 1 val. 

 

1.11. Praktinį profesinių gebėjimų įvertinimą atlieka profesijos mokytojai, psichologai, ergoterapeutai,; 

pagal poreikį, regos negalios atveju – tiflopedagogas ir kt.. 
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Specialistams įvertinus psichosocialinius ir funkcinius profesinius gebėjimus, klientas pagal pasirinktą 

ar dominančią profesiją/darbą nukreipiamas į mokymo klasę/dirbtuves, kur yra vertinami asmens praktiniai 

profesiniai gebėjimai ir darbo įgūdžiai. Taikoma: standartizuoti testai, standartizuotos užduotys, 

praktinės/darbinės užduotys, pokalbis, stebėjimas, klausimynai. Šie gebėjimai gali būti vertinami ir specialia 

funkcinio pajėgumo įvertinimo įranga ar kita ergonominio vertinimo įranga. Jų pagalba galima sukurti įvairias 

darbo situacijas, darbines užduotis, kurias atliekant yra vertinamos darbui reikalingos funkcijos. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 24 val. 

 

1.12. Reikalavimų ir gebėjimų palyginimą atlieka kineziterapeutas, ergoterapeutas, socialinis darbuotojas ar 

psichologas (pagal poreikį bendradarbiaujama su kitais specialistais). 

Specialistų komanda, remiantis standartizuotais ar kitais metodais, sudariusi profesijos/darbo vietos 

reikalavimų ir asmens profesinių gebėjimų profilius, atlieka pasirinktos/dominančios profesijos ar darbo vietos 

reikalavimų ir asmens profesinių gebėjimų palyginimą ir sudaro Profesijos/potencialios darbo vietos keliamų 

reikalavimų profilį. Palyginimo profilio sudarymo tikslas – išsiaiškinti kliento sugebėjimų ir konkrečios  darbo 

vietos/profesijos reikalavimų atitikimo laipsnį. Esant neatitikimams – trūkstami kliento gebėjimai (savybės) yra 

atkuriami bei lavinami ar numatomi veiksmai darbo vietos pritaikymui. Jei skirtumai tarp reikalavimų ir 

gebėjimų žymūs rekomenduojama klientui rinktis profesiją labiau derančią su jo profesinėmis savybėmis.  

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 4- 8 val. 

 

1.13. Komandiniame aptarime dalyvauja FMR gydytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, neįgaliųjų 

reabilitologas, socialiniai darbuotojas, psichologas, logopedas (pagal poreikį), profesijos mokytojai, atvejo 

vadybininkas, įdarbinimo vadybininkas, regos negalios atveju – tiflopedagogas, klausos – surdopedagogas, 

psichikos ligų – psichiatras. 

Specialistai komandinio aptarimo metu parengia/pateikia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens 

darbingumo bei tolimesnių veiksmų, atkuriant profesinius gebėjimus (savybes) ir sudaro Individualią profesinės 

reabilitacijos programą. Individuali profesinės reabilitacijos programa yra parengiama remiantis asmens 

profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, komandinio aptarimo išvadomis ir individualiais asmens poreikiais. 

Programoje numatomos kiekvienos paslaugos sudėtinės dalys, profesinio mokymo programa ir paslaugų 

teikimo trukmė.  

 

1.14. Komandinis aptarimas su klientu. Dalyvauja atvejo vadybininkas ir pagal poreikį kiti specialistai: FMR 

gydytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, socialiniai darbuotojas, psichologas, 

logopedas (pagal poreikį), profesijos mokytojai, įdarbinimo vadybininkas, regos negalios atveju – 

tiflopedagogas, klausos – surdopedagogas, psichikos ligų – psichiatras. 
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Klientas supažindinamas su profesinių gebėjimų vertinimų rezultatais ir išvadomis, išklausomi jo 

atsiliepimai ir pageidavimai,  kartu su juo priimami sprendimai. Klientas pasirašytinai supažindinamas su 

parengta Individualia profesinės reabilitacijos. 

 Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 2 val. 

2. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslauga ir jos sudėtinės dalys  

 

2.1 Asmens motyvacijos mokytis ir dirbti ir asmeninių savybių analizės paslaugą teikia psichologas, 

socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas. 

Motyvacijos dirbti/mokytis ir asmeninių savybių analizė atliekama remiantis profesinių gebėjimų 

įvertinimo rezultatais, stebėjimo duomenimis, pokalbiu, motyvacinio interviu metodo taikymu, anketiniu 

informacijos surinkimu, psichodiagnostiniais metodais (pagal poreikį bei profesinę kvalifikaciją), specialiais 

klausimynais ir testais. Metodai parenkami atsižvelgiant į negalios pobūdį (pvz.: asmenims, turintiems regos 

negalią, taikomi verbaliniai ir taktiliniai testai, su klausos negalia – testai su vaizdine, rašytine stimuline 

medžiaga). Specialistai vertina/analizuoja asmens, turinčio negalią, asmenines savybes (pvz.: asmenybės 

polinkius, profesinius interesus ir savybes), siekdami išsiaiškinti, ar jos dera su dominančia profesine veikla, ar 

yra psichologinio pobūdžio trukdžių dirbti (pvz., nesaugumas, komunikaciniai trikdžiai ir pan.). Remiantis 

profesinės motyvacijos vertinimo metodais, atskleidžiami ir kliento motyvai dirbti/mokytis, įvertinamas 

motyvacijos lygis, klientas skatinamas įsisąmoninti vidinę motyvaciją dirbti/mokytis, pastebėti poreikį ir 

galimybę profesiniam aktyvumui. Motyvuojamojo pokalbio pagalba taip pat siekiama didinti pasirengimą 

pokyčiams, susijusiems su aktyvumu profesinėje aplinkoje. 

Atlikus detalią kliento motyvacijos dirbti/mokytis ir asmeninių savybių analizę, su klientu aptariami 

jos rezultatai, toliau stiprinama mokymosi ir įsidarbinimo motyvacija. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 6-12 val. 

 

2.2 Asmens konsultavimo profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais 

paslaugą teikia socialinis darbuotojas, psichologas. 

Specialistai išsiaiškina negalią turinčio asmens poreikius, interesus, profesinį kryptingumą, aptaria jo 

realias profesines galimybes, suteikia pagalbą numatant profesinę veiklą, planuojant tolesnę profesinę karjerą. 

Taikant profesinių savybių dokumentavimo metodus sudaromi asmens  profesinių gebėjimų ir darbo 

vietos ar profesijos reikalavimų profiliai. Gebėjimų ir reikalavimų profilių palyginimas suteikia informacijos 

apie gebėjimų atitikimą reikalavimams ir padeda apsispręsti renkantis profesiją ir nustatyti tam tikrų profesinių 

savybių lavinimo poreikį, priimti sprendimus dėl darbo vietos ar techninės pagalbos priemonių pritaikymo.  
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Šiame etape siekiama, kad asmuo, įvertinęs savo stiprybes ir silpnybes, negalios ypatumus, numatytų 

tinkamą profesinę sritį/kryptį ir gebėtų įžvelgti savo profesinę perspektyvą, įsivaizduotų profesinės karjeros 

galimybę. Svarbu paminėti, kad asmenims, turintiems intelekto negalią, profesinis pasirinkimas yra ribotas: 

turintiems nežymų intelekto sutrikimą, siūloma rinktis informacinių technologijų ir praktinio darbo kryptį, 

turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą – tik praktinio darbo kryptį. Asmenims, turintiems 

regos negalią, atsižvelgiant į jų gebėjimus, asmenines savybes, profesinius interesus ir norus, paprastai siūloma 

rinktis vieną iš dvejų  bendrųjų profesinio orientavimo krypčių: praktinė/rankų darbo kryptis (silpnaregiams) 

arba protinio darbo/IT kryptis. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 3-6 val. 

 

2.3 Asmens informavimo apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes paslaugą gali teikti socialinis 

darbuotojas, atvejo vadybininkas, įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas, profesijos mokytojas, psichologas. 

Specialistai supažindina klientą su mokymosi ir įsidarbinimo galimybėmis, suteikia informacijos apie 

profesinės reabilitacijos įstaigoje siūlomas profesinio mokymo programas, pageidaujamas profesijas, tam tikrą 

negalią turintiems asmenims tinkančias tam tikras profesijas (pavyzdžiui, jau minėta, kad sutrikusio intelekto 

negalią turintiems asmenims, rekomenduojama rinktis praktines profesines ir darbo kryptis), informuoja apie 

darbus, kuriuos klientas galės dirbti, baigęs pasirinktą mokymo programą. Įvertinus kliento informuotumo lygį, 

numatomi tolimesni konsultavimo veiksmai. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 2-4 val. 

 

2.4. Asmens profesinių gebėjimų praktinio išbandymo paslaugą teikia profesijos mokytojai. 

Paslaugos metu klientui suteikiama galimybė praktiškai išbandyti savo gebėjimus pasirinktose 

profesinėse srityse kuo realesnėje aplinkoje ir tikroviškesnėmis aplinkybėmis. Profesijos mokytojai klientui 

pateikia konkrečias darbines užduotis pagal pasirinktą profesinę kryptį mokymo/darbinėje aplinkoje. 

Atsižvelgdami į kliento negalią, psichosocialinius ir funkcinius darbinius gebėjimus, jie taiko tokius darbinių 

užduočių atlikimo metodus: klientui pateikia konkrečias darbines užduotis pagal pasirinktą profesiją arba 

simuliacines užduotis. Tuo siekiama padėti klientui išbandyti konkrečią profesiją (ar kelias dominančias 

profesijas), supažindinti jį su mokymo/darbine aplinka ir padėti įvertinti savo gebėjimus pasirinktoje profesinėje 

veikloje. Profesijos mokytojai išsiaiškina, kokie yra turimi kliento įgūdžiai atlikti tam tikros profesijos užduotis, 

vertina jo adaptacines galimybes, specialiuosius profesinius gebėjimus. Jei minėti veiksniai atitinka 

reikalavimus, profesijos mokytojai įvertina asmens motyvaciją darbui ir/ar mokymuisi. Praktinio profesijos 

išbandymo užsiėmimai organizuojami atsižvelgiant į nagalios pobūdį ir sunkumą. Pavyzdžiui, sutrikusio 



 40           VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

intelekto asmenims tikslinga pirmiausiai atlikti imitacinę darbinę veiklą su profesijos mokytoju, 

kineziterapeutu, ergoterapeutu (pagal poreikį). Asmenys, turintys lengvą intelekto sutrikimą, gali mėginti 

savarankiškai atlikti realias darbines užduotis praktinio mokymo erdvėse arba realioje darbo aplinkoje. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 12-16 val. 

 

2.5. Pagalbos asmenims renkantis ar keičiant profesiją paslaugą teikia psichologas įdarbinimo 

vadybininkas/ tarpininkas, socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas. 

Specialistai, atsižvelgdami į individualias asmens savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių 

profesijų ypatumus, mokymosi ir darbo galimybes, teikia negalią turintiems asmenims pagalbą renkantis ar 

keičiant profesiją. Klientas supažindinamas su psichologinių tyrimų rezultatais, skatinamas įvertinti savo 

praktinio išbandymo metu patirtą sėkmę ir nesėkmę, analizuojamos galimybės įsidarbinti savo gyvenamojoje 

vietoje pagal pasirinktą profesiją ir finansinius aspektus, atsižvelgiant į dėl negalės kylančius apribojimus, 

apgalvojama, kokiose konkrečiose darbo vietose galima bus pritaikyti įgytą profesinę kvalifikaciją. 

Analizuojama, ar asmuo savo profesines galimybes vertina adekvačiai. Šio etapo metu priimamas galutinis 

sprendimas dėl profesijos pasirinkimo. 

Klientas kartu su psichologu/profesijos konsultantu numato konkrečius profesinės karjeros siekimo 

žingsnius. Siekiama pasirūpinti mokymosi/įsidarbinimo kliūčių mažinimu ar pašalinimu, galima paramos ir 

palaikymo mokytis ir įsidarbinti paieška ar stiprinimu  klientui artimoje aplinkoje.  

Psichologas užsiėmimuose klientą palaipsniui ruošia įsidarbinimo situacijai ir pokalbiui su darbdaviu, 

moko verbalinės ir efektyvios neverbalinės komunikacijos, gilina klientų savęs pažinimą. Tokiu būdu ugdomos 

ir lavinamos būtinos sėkmingai asmens profesinei karjerai savybės: stiprinama motyvacija profesinei veiklai, 

gerinamas savęs vertinimas, didinamas pasitikėjimas savimi, užtikrintumas savo profesinėmis galimybėmis. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 4-6 val. 

 

2.6. Komandiniame aptarime, išvadų ir rekomendacijų rengime dalyvauja visi specialistai, teikę profesinio 

orientavimo ir konsultavimo paslaugas: psichologas, socialinis darbuotojas, įdarbinimo vadybininkas/ 

tarpininkas, profesijos mokytojas(-jai), atvejo vadybininkas, pagal poreikį - FMR gydytojas, ergoterapeutas, 

kineziterapeutas, logoterapeutas, tiflopedagogas, surdopedagogas, psichiatras.  

Pasibaigus profesinio orientavimo ir konsultavimo laikotarpiui, atvejo vadybininkas organizuoja 

komandinį specialistų pasitarimą. Komandinio aptarimo metu aptariami gauti rezultatai, parengiamos išvados 

apie kliento profesinį pasirinkimą ir rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų, numatomos tolimesnės profesinės 

reabilitacijos paslaugos. Pateiktose rekomendacijose turi būti pateikta išsami, detali ir argumentuota 

informacija.  
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2.7. Komandiniame specialistų aptarime su klientu dalyvauja atvejo vadybininkas ir pagal poreikį kiti 

specialistai, teikę profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas klientui: psichologas, socialinis 

darbuotojas, įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas, profesijos mokytojas(-jai), atvejo vadybininkas, FMR 

gydytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, logoterapeutas, tiflopedagogas. 

Po komandinio specialistų pasitarimo atvejo vadybininkas organizuoja komandinį rezultatų aptarimą su 

klientu ir (pagal poreikį) jo artimaisiais (pvz.: sutrikusio intelekto negalios atveju). 

Aptarime Klientas yra supažindinamas su profesinio orientavimo ir konsultavimo etapo rezultatais bei 

išvadomis, išklausomi kliento atsiliepimai bei pageidavimai,  kartu su juo priimami sprendimai dėl 

Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymo/koregavimo. 

 

2.8. Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymas/koregavimas 

Po specialistų komandos aptarimo su klientu yra sudaroma Individuali profesinės reabilitacijos 

programa arba koreguojama, tikslinama, jeigu pirminė Individuali profesinės reabilitacijos programa buvo 

sudaryta profesinių gebėjimų įvertinimo etapo pabaigoje.  

Bendra vidutinė paslaugos (2.6-2.8) teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 3-4 val. 

 

 

3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslauga ir jos sudėtinės dalys 

 

3.1. Asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) atkūrimas ir / ar naujų išugdymas 

reabilitacinio poveikio priemonėmis (kineziterapija, ergoterapija, logoterapija ir kt.) 

3.1.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugas kineziterapijos priemonėmis 

teikia kineziterapeutas. 

Remiantis asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo bei jų palyginimo 

rezultatais su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos keliamais reikalavimais specialistai, 

FMR gydytojas kartu su kineziterapeutu, nustato kineziterapijos paslaugų, kurių metu bus 

atkuriamos/lavinamos funkcinio pajėgumo savybės ir gebėjimai, reikalingi būsimam darbui, poreikį.  

Atsižvelgdamas į individualius kiekvieno asmens poreikius, kineziterapeutas parengia individualią 

kineziterapijos programą. Pagrindinės individualios kineziterapijos programos sudėtinės dalys: (1) Vertinimo 

metodai, (2) Bendrų fizinių savybių atkūrimas, (3) Darbinių fizinių savybių atkūrimas. Siekiama, kad asmuo 

prižiūrimas kineziterapeuto maksimaliai savarankiškai vykdytų kineziterapeuto sudarytą individualią programą.  

Kineziterapijos užsiėmimų metu gali būti atkuriamos/išugdomos šios fizinės, reikalingos darbui, 

savybės: judamumas/ kūno padėties keitimas (ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas), kūno dalių judesiai 
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(galvos/kaklo, liemens, rankų, plaštakos/pirštų, kojos/pėdų), kūno padėties išlaikymas (sėdėjimas, stovėjimas, 

klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas/sėdėjimas pasilenkus, priverstinė rankų padėtis), kompleksinės fizinės 

savybės (kėlimas, nešimas, stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, smulkioji motorika). 

Darbo specifika pagal negalios pobūdį atkuriant fizines savybes: 

 Regos negalia: atkūrimo laikotarpiu asmenims su regos negalia daugiausia skiriamos užduotys 

pusiausvyros bei koordinacijos gebėjimams lavinti ir atkurti. Gali būti taikomi papildomi įvertinimo 

testai būdingiems funkciniams sutrikimams įvertinti, kaip pvz. koordinacijos testai. 

 Klausos negalia: atkūrimo laikotarpiu asmenims su klausos negalia daugiausia skiriamos užduotys  

reakcijos gebėjimams atkurti bei greičio savybėms lavinti. 

 Sutrikusio intelekto: atkūrimo laikotarpiu asmenims su sutrikusio intelekto negalia daugiausia 

skiriamos užduotys, kurios lavintų ir atkurtų savybes, kurios funkcinio pajėgumo įvertinimo metu 

atliktos žemiau normos ribų. 

 Psichikos negalia: atkūrimo laikotarpiu asmenims su psichikos negalia daugiausia skiriamos užduotys, 

kurios lavina ir atkuria fizinę ištvermę bei toleranciją darbui. 

 Fizinė negalia: atkūrimo laikotarpiu asmenims su fizine negalia daugiausia skiriamos užduotys, kurios 

lavintų ir atkurtų savybes, kurios funkcinio pajėgumo įvertinimo metu atliktos žemiau normos ribų. 

Pagal poreikį gali būti taikomi papildomi testai fizinei būklei įvertinti, pvz. raumenų jėgos vertinimas, 

sąnarių amplitudės matavimas. 

Specialistas vykdo kineziterapijos paslaugų stebėseną ir įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens 

poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, ar reikia koreguoti programą, tam, kad ji maksimaliai atitiktų asmens 

poreikius. Jei programa nebeatitinka siekiamų tikslų – asmens funkcijos pagerėja greičiau arba pastebima 

neigiama dinamika ir pan. - programa koreguojama. Programos pabaigoje atliekamas galutinis kliento 

vertinimas, siekiant įvertinti asmens pasiekimus programos metu. Rezultatai palyginami su tikslais ir 

uždaviniais, numatomos perspektyvos, pateikiamos išvados. 

Pasibaigus asmens, turinčio negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo kineziterapinėmis 

priemonėmis paslaugos teikimui, kineziterapeutas dalyvaujant fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui, 

tiflopedagogui bei kitiems specialistams (pagal poreikį) parengia išvadas apie asmens galimybes mokytis 

pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir / ar darbo vietos pritaikymo. 

Priklausomai nuo reikalavimų bei sugebėjimų neatitikimo lygio, kineziterapija gali būti paskiriama po 1 

val. 2, 3 kartus per savaitę arba kiekvieną dieną: 

 2 kartus per savaitę - jei neatitikimas tarp reikalavimų ir sugebėjimų yra nežymus arba jei yra 

terapinės kontraindikacijos didesniam fiziniam krūviui. 
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 3 kartus per savaitę - jei neatitikimas tarp reikalavimų ir sugebėjimų yra ryškesnis arba lavinama 

širdies ir kraujagyslių sistemos ištvermė fiziniam krūviui ir, jei nėra terapinių kontraindikacijų tokiam 

fiziniam krūviui. 

 kiekvieną dieną – jei tokį poreikį nustato FMR gydytojas ir kineziterapeutas ir, jei nėra nustatyta 

terapinių kontraindikacijų tokiam krūviui. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 12-30 val. 

 

3.1.2.Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugą ergoterapijos priemonėmis teikia 

ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Remiantis asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo bei jų palyginimo 

su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos keliamais reikalavimais rezultatais specialistai - 

FMR gydytojas kartu su ergoterapeutu nustato ergoterapijos paslaugų, kurių metu bus atkuriamos/lavinamos 

funkcinio pajėgumo savybės ir gebėjimai, reikalingi būsimam darbui, poreikį. Atsižvelgdamas į individualius 

kiekvieno asmens poreikius, parengia individualų planą, kuriame iškeliami ergoterapijos paslaugų tikslai ir 

uždaviniai, numatomas užsiėmimų skaičius, dažnumas ir intensyvumas bei ergoterapinės priemonės. 

Ergoterapijos užsiėmimų metu gali būti atkuriamos/išugdomos šios fizinės, reikalingos darbui savybės (Fizinė 

negalia):  

 Smulkiosios motorikos funkcijos (Pirštų- plaštakos vikrumas, griebimas, plaštakos jėga, viršutinių 

galūnių koordinacija,  viršutinių galūnių paslankumas, judėjimo ir padėties jutimas)  

 Lytos funkcijos (pagal poreikį).  

 Kompleksiškai lavinamos ir šios fizinės, psichosocialinės, jutimo  savybės: lietimas / jutimas, 

nesėkmių toleravimas, sėdėjimo toleravimo, liemens judesių, toleravimo gerinimas, dėmesio, suvokimo 

gerinimas, pusiausvyra (sėdint), paskata, suvokimas, atidumas, ištvermingumas, įgyvendinimas, 

komunikabilumas, susikaupimas, savikontrolė, išmokimas / atmintis, tvarkingumas, savarankiškumas, 

kruopštumas, atsakingumas, punktualumas, abstraktus mąstymas. 

 Nustačius poreikį, kartu su profesijos mokytoju atlieka techninių pagalbos priemonių ir darbinės 

aplinkos pritaikymą. Šios paslaugos teikimo metu siekiama klientą mokyti naudotis pritaikymais 

maksimaliai efektyviam jo darbui. Pritaikius aplinką, mokymo metu klientas mokosi įprasti naudotis 

pritaikymais, stebima, ar pritaikymas yra tinkamas. 

Ergoterapijos užsiėmimų metu esant indikacijoms taikomos ir papildomos priemonės:  

 Parafino aplikacija. Vienas efektyviausių metodų atstatant rankų ir plaštakų funkcijas, kai sutrikimai 

pasireiškia skausmu, tirpimu, sąstingiu, yra užsiėmimų pradžioje atliekamas giluminis šildymas 

skausmui palengvinti ir sustingusiems raumenims atpalaiduoti.  
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 Šilumos ir šalčio terapija. Atstatant rankų ir plaštakų funkcijas taikomas šilumos poveikis geliu 

judėjimo, širdies-kraujagyslių ir nervų sistemoms.  

 

Darbo specifika pagal negalios pobūdį atkuriant fizines savybes: 

 Regos negalia:  

Asmenims, turintiems regos negalią, ypatingai svarbios yra gerai išvystytos rankų funkcijos, nes jos turi 

kompensuoti regos trūkumą. Todėl ergoterapeutas, planuodamas ergoterapijos paslaugas atsižvelgia į šiuos 

funkcinio pajėgumo įvertinimo rodiklius - ar sutrikusi ir kokiu mastu (lyginant su profesijos / darbo vietos 

keliamais reikalavimais) yra: asmens smulkioji motorika: pirštų- plaštakos vikrumas, griebimas, plaštakos jėga, 

viršutinių galūnių koordinacija, viršutinių galūnių paslankumas, judėjimo ir padėties jutimas, asmens taktiliniai 

jutimai kaip pvz. lytos savybės: paviršių šiurkštumo atpažinimas, formos ir dydžio atpažinimas, konsistencijos 

atpažinimas, terminis atpažinimas (šilumos ir šalčio). skausmo pojūtis;  asmens rankų koordinacija. 

 Klausos negalia 

Ergoterapeutas, atsižvelgdamas į kliento individualią profesinės reabilitacijos programą, ataskaitas bei 

išvadą dėl darbo pobūdžio sąlygų, sudaro individualų ergoterapijos planą, pagal kurį gali būti  lavinamos šios 

funkcijos: 

 Smulkioji motorika, taikant ergoterapines priemones; 

 Viršutinių galūnių judesiai, taikant ergoterapines priemones, 

 Siekiant įvertinti kliento pasiektą pažangą, ergoterapeutas atlieka smulkiosios motorikos ir kitus 

reikalingus testus ir parengia išvadas.  

 Mokymas naudotis techninės pagalbos priemonėmis (darbo/mokymosi vietoje). 

Vykdoma darbo/mokymosi vietoje mokymosi metu, stebint pritaikymo tinkamumą bei pritaikymo koregavimo 

poreikį. Papildomas laikas skiriamas tik esant poreikiui. Ergoterapeutas supažindina klientą kaip turėtų būti 

pritaikyta darbo vieta, kad ji būtų patogi ir saugi, atsižvelgiant į klausos negalės sunkumą (kurčiasis, 

neprigirdintysis). Papildomos techninės pagalbos priemonės orientuotos į negalios – klausos kompensavimą, 

todėl paremtos garsinių signalų pakeitimu šviesiniais, todėl atitinkamai suteikiamos tokios priemonės kaip 

telefonai, šviečiantys skambinimo metu, garsiniai pavojaus signalai (gaisras ir pan.) ir kt. 

 Psichikos ir intelekto negalia: 

Šiems asmenims svarbu ugdyti ne tiek fizines savybes, kiek pažintines funkcijas, darbinį 

savarankiškumą ir gebėjimą prisitaikyti prie beskeičiančios (ar tiesiog pasikeitusios) aplinkos. Tokiu atveju, 

ergoterapeuto tikslai gali būti: 

 Formuoti efektyvaus bendravimo nuostatas bei tobulinti bendravimo įgūdžius. 

 Suprasti savo norus, baimes, susijusias su darbu, pažinti savo stipriąsias puses, didinti motyvaciją 

darbui, geriau pasiruošti būsimiems pokalbiams su darbdaviu. 
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 Ugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius, reikalingus asmenims, turintiems psichikos negalią, integruotis 

į darbo rinką. 

 Atkurti prarastus ir išugdyti naujus profesinius gebėjimus: veiklas ir dalyvumą (pvz., problemų 

sprendimas, susidorojimas su atsakomybe ir pareigomis, kritika, elgesio reguliavimas sąveikaujant), 

bendruosius profesinius gebėjimus (pvz., punktualumas, vadovo nurodymų ir instrukcijų laikymasis, 

atliekamo darbo kokybė ir tempas, gebėjimas prisitaikyti prie naujų sąlygų ir pan.) 

Specialistas vykdo ergoterapijos paslaugų stebėseną ir įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens 

poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, ar reikia koreguoti programą, tam, kad ji maksimaliai atitiktų asmens 

poreikius. Jei programa nebeatitinka siekiamų tikslų – asmens funkcijos pagerėja greičiau arba pastebima 

neigiama dinamika ir pan. - programa koreguojama. Programos pabaigoje atliekamas galutinis kliento 

vertinimas, siekiant įvertinti asmens pasiekimus programos metu. Rezultatai palyginami su tikslais ir 

uždaviniais, numatomos galimybių perspektyvos, pateikiamos išvados. 

Pasibaigus asmens, turinčio regos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo 

ergoterapinėmis priemonėmis paslaugos teikimui, ergoterapeutas dalyvaujant fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojui, tiflopedagogui bei kitiems specialistams (pagal poreikį) parengia išvadas apie asmens galimybes 

mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir / ar darbo vietos 

pritaikymo. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 12-30 val. 

 

3.1.3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugas logoterapijos priemonėmis teikia 

logoterapeutas 

Remiantis asmens kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos ir pagal poreikį kitų gebėjimų įvertinimo 

rezultatais bei jų palyginimu su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos keliamais 

reikalavimais logoterapeutas nustato logoterapijos paslaugų, kurių metu bus atkuriamos/lavinamos kalbėjimo, 

kalbos, balso, komunikacijos ar kitos būsimam darbui reikalingos savybės, poreikį.  

Atsižvelgdamas į individualius kiekvieno asmens poreikius, logoterapeutas parengia individualią 

logoterapeuto paslaugų teikimo programą. 

Logoterapijos užsiėmimų metu gali būti atkuriamos/išugdomos šios reikalingos darbui savybės: (1) 

kalbėjimo, kalbėjimo tempo, balso, kalbos, rašymo, skaitymo gebėjimai, (2) pažinimo (verbaliniai) gebėjimai, 

pvz.: kalbos supratimas, žodyno apimtis, rišlioji kalba, teksto atpasakojimas, rašyba/gramatika ir kt., - bei 

teikima pagalba kalbos ir kitų komunikacinių sutrikimų įveikimui ar mažinimui. 

Darbo specifika pagal negalios pobūdį atkuriant fizines savybes: 

 Fizinė negalia:  
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Asmenims po galvos smegenų pažeidimų dažnai yra reikalingas kalbėjimo, kalbos ir balso funkcijų bei 

pažintinių gebėjimų atkūrimas;  

 Klausos negalia:  

Asmenims, turintiems klausos negalią logoterapeutas siekia lavinti komunikavimo gebėjimus; 

 Intelekto sutrikimas: 

Asmenims, turintiems intelekto sutrikimą yra ugdoma/lavinama: pažinimo funkcijos (pvz.: teksto 

supratimas, atgaminimas, laikrodžio pažinimas), gebėjimais ir kalbos, kalbėjimo bei rašymo, skaitymo 

gebėjimai. 

Logoterapeutas vykdo logoterapijos paslaugų stebėseną ir įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens 

poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, ar reikia koreguoti programą, tam, kad ji maksimaliai atitiktų asmens 

poreikius. Jei programa nebeatitinka siekiamų tikslų programa koreguojama. Programos pabaigoje atliekamas 

galutinis kliento vertinimas, siekiant įvertinti asmens pasiekimus programos metu. Rezultatai palyginami su 

tikslais ir uždaviniais, numatomos galimybių perspektyvos, pateikiamos išvados. 

Pasibaigus asmens, turinčio regos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo 

logoterapinėmis priemonėmis paslaugos teikimui, logoterapeutas pagal poreikį kartu su specialistų komanda) 

parengia išvadas apie asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl 

tolimesnių veiksmų ir / ar darbo vietos pritaikymo. 

Vidutinė trukmė – 3 val. per sav. (iš viso – 1 mėn.). 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems fizinę, klausos, sutrikusio intelekto negalias 

– 12-14 val. 

 

3.2. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo psichologinio poveikio 

priemonėmis paslaugą teikia psichologas. 

Remiantis asmens psichologinio įvertinimo ir psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais 

bei jų palyginimu su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos keliamais reikalavimais 

psichologas nustato psichologo paslaugų poreikį. Nustačius psichologo paslaugų poreikį yra numatomos 

psichologinio poveikio priemonės psichosocialinių profesinių gebėjimų, specifinės negalios pobūdžio sąlygotų 

savybių atkūrimui ir lavinimui bei psichologinių, emocinių, motyvacijos problemų, trukdančių profesinei 

veiklai, sprendimui. 

Atsižvelgdamas į individualius kiekvieno asmens poreikius, psichologas parengia individualią 

psichologo paslaugų programą, kurioje iškeliami ergoterapijos paslaugų tikslai ir uždaviniai, numatomas 

užsiėmimų skaičius, dažnumas ir intensyvumas bei taikomos priemonės. 

Psichologo paslaugų teikimo metu yra atkuriami bei lavinami šie gebėjimai: 
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 kognityviniai gebėjimai (dėmesys, reakcijos greitis, vizualinė-motorinė koordinacija, supratimo greitis, 

atmintis, skaičiai/matematika/logika, žodžiai ir kalba, ypatingi gebėjimai),  

 savireguliacijos įgūdžiai (atsparumas stresui, psichinė ištvermė, skausmo įveika, streso įveika, nesėkmių 

toleravimas, prisitaikymas),  

 psichosocialiniai gebėjimai (pasitikėjimas savimi (įgyvendinimas, sugebėjimas vadovauti), 

savarankiškumas, bendravimas (komunikabilumas), darbas komandoje, konfliktų sprendimas 

(kritinis vertinimas, kritikos priėmimas), atsparumas stresui (savikontrolė, nesėkmių toleravimas), 

prisitaikymas prie negalios (prisitaikymas, paskata)); 

 savęs pažinimo ir saviraiškos gebėjimai. 

Teikiant šias paslaugas yra taikoma: kognityvinio lavinimo kompiuterinė programa ir kitos lavinimo 

užduotys, savireguliacijos metodai ir technikos, standartizuoti psichosocialinių gebėjimų atkūrimo metodai.  

Psichologas, siekdamas psichologiškai parengti asmenį aktyviai darbinei veiklai, teikia profesinės 

motyvacijos ugdymo, psichologinių, emocinių sunkumų, trukdančių profesinei veiklai, mažinimo 

paslaugas taikydamas psichologinio poveikio priemones. Taikomi metodai: motyvuojamasis pokalbis, pokalbis 

orientuotas į problemų sprendimą, motyvacijos didinimo užsiėmimai, ir kt. Yra vedami edukaciniai 

užsiėmimai apie prisitaikymą kasdieninėje aplinkoje. 

Darbo specifika pagal negalios pobūdį : 

 Regos negalia:  

Kognityvinio lavinimo metu atkuriamos specifinės regos negalią turintiems asmenims savybės: 

girdimasis suvokimas, girdimasis dėmesys, girdimoji atmintis, erdvinis suvokimas, erdvinė atmintis, erdvinis 

mąstymas, motorinė atmintis. Šios specifinės savybės paprastai atlieka kompensacinę funkciją regos negalią 

turintiems asmenims, todėl dažnai svarbu jas lavinti ir ugdyti siekiant geresnio asmens kognityvinio 

funkcionavimo ir psichosocialinio prisitaikymo. 

 Klausos negalia:  

Kognityvinio lavinimo metu atkuriamos/ugdomos specifinės klausos negalią turintiems asmenims 

savybės: regimasis suvokimas, regimoji atmintis, konstrukcinio intelekto gebėjimai bei verbaliniai gebėjimai. 

Klausos negalią turintiems asmenims svarbu ugdyti psichosocialinius gebėjimus (komunikavimas, darbas 

grupėje, prisitaikymą), saviraiškos gebėjimus bei pasitikėjimą savimi. 

 Intelekto sutrikimas:  

Sutrikusio intelekto intelekto asmenims svarbu ugdyti ne akademinus gebėjimus, o pažintinius 

gebėjimus ir savarankiškumo įgūdžius praktinėje veikloje, tokiu būdu siekiant geresnio jų prisitaikymo tiek 

darbinėje aplinkoje, tiek kasdieniniame gyvenime. Todėl skiriamas dėmesys šių konkrečių savybių/įgūdžių 

ugdymui: sprendimų priėmimas, instrukcijų laikymasis, drausmės laikymasis, savipriežiūra, gebėjimas atvykti į 
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darbą/ parvykti iš darbo, orientacija laike, naudojimasis bendravimo įrenginiais ir technika. Kita vertus, 

sutrikusio intelekto asmenims dažnai būdingi emocijų ir elgesio sutrikimai, kurie gali būti rimta kliūtis asmens 

integracijai darbinėje aplinkoje. Psichologas teikia paslaugas siekdamas mažinti tokių sutrikimų, kaip: 

aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, prieštaraujantis neklusnumas (negatyvus, priešiškas elgesys), nerimo spektro 

sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas,- pasireiškimą. 

 Psichikos ligos: 

Asmenims sergantiems psichikos ligomis svarbu atkurti, gerinti emocijų funkcijas (emocijų 

reguliavimas, adekvatumas), energijos ir poreikių funkcijas (paskata, savikontrolė, įgyvendinimas), mąstymo 

funkcijas, suvokimo funkcijas, atsparumą stresui/streso įveiką ir kt. 

 Fizinė negalia: 

Dažnai asmenys patyrę traumą ar užklupus sunkiai ligai patiria psichologinių ir socialinių  sunkumų, 

jiems reikia mokytis prisitaikyti prie atsiradusių apribojimų. Tokiems asmenims labai reikalingi 

psichosocialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai, skirti psichosocialinės adaptacijos gerinimui, profesinio 

aktyvumo skatinimui. Specifinės atkuriamos savybės (pasitikėjimas savimi, savarankiškumas, streso įveika, 

nesėkmių toleravimas, paskata ir kt.). 

Asmenims, patyrusiems galvos smegenų pažeidimus, reikalingi kognityvinio lavinimo užsiėmimai, 

dažniausiai reikia atkurti dėmesio, psichinės veiklos tempo, atminties, mąstymo savybes bei verbalinius, 

konstrukcinius gebėjimus. Dažnai šie asmenys stokoja savikontrolės, problemų sprendimo, savarankiškumo, 

paskatos, įgyvendinimo, nesėkmių toleravimo, prisitaikymo savybių.  

Psichologas vykdo psichologo paslaugų stebėseną ir įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens 

poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, ar reikia koreguoti programą, tam, kad ji maksimaliai atitiktų asmens 

poreikius. Jei paslaugų teikimo eigoje kliento pasiekimai nepakankami ar iškyla sunkumų dėl suplanuotų 

užsiėmimų vykdymo, individuali programa koreguojama. Programos pabaigoje atliekamas galutinis kliento 

vertinimas, siekiant įvertinti asmens pasiekimus programos metu. Rezultatai palyginami su tikslais ir 

uždaviniais, numatomos galimybių perspektyvos, pateikiamos išvados. 

Pasibaigus asmens, turinčio regos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo 

psichologinio poveikio priemonėmis paslaugos teikimui, psichologas (pagal poreikį bendradarbiaudamas su 

kitais specialistais, pvz.: socialiniu darbuotoju, ergoterapeutu, logopedu, tiflopedagogu ir kt.) parengia išvadas 

apie asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų. 

Atskirais atvejais asmeniui pradėjus profesinio mokymo etapą gali būti tikslinga papildoma psichologo 

pagalba, kai psichologo paslaugos, skiriamos asmens psichoemocinės būklės gerinimui ir stabilumo palaikymui 

(pvz.: psichikos ligomis sergantiems asmenims), psichosocialinės adaptacijos gerinimui bei žemų 

kognityvinių/darbinių savybių lavinimui (kompensavimui) (pvz.: asmenims, patyrusiems galvos traumas ar 

intelekto sutrikimų turintiems asmenims). 
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Vidutinė paslaugų trukmė:  

Kognityvinis lavinimas - 2 kartus per sav. 12 -16 užs. po 1 val. 

Savireguliacijos įgūdžių lavinimas – 10 užs. 2 kart. per sav. po 45-60 min. 

Psichosocalinių įgūdžių lavinimas - bendra trukmė – 4-6 savaitės. Organizuojamas 8-12 užsiėmimų ciklas; 

susitikimų dažnis – 2-3 kartai per savaitę. Užsiėmimo trukmė- 1,5 valandos. 

Motyvcijos ugdymas - užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę, bendra trukmė – 1 mėn. Užsiėmimo trukmė- 1,5 

valandos. 

Individualus pokalbis 1 kart. per sav. 1 val. 3-5 konsultacijos. 

Savęs pažinimo ir saviraiškos ugdymas: 3-5 užs. kartą per sav. po 1,5 val. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 6-30 val. 

 

3.3.Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo socialinio poveikio 

priemonėmis paslaugą teikia socialinis darbuotojas.  

Remiantis asmens socialine apklausa, psichosocialinių savybių įvertinimo bei jų palyginimo su būsimos 

profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos keliamais reikalavimais, socialinio darbuotojo ir kitų 

specialistų išvadomis apie asmens darbingumą bei profesinį pasirinkimą, yra nustatomas socialinio darbuotojo 

paslaugų poreikis. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo socialinio 

poveikio priemonėmis metu yra atkuriamos/lavinamos psichosocialinės savybės ir gebėjimai, reikalingi 

būsimam darbui atlikti, sprendžiamos socialinės problemos, trukdančios mokymosi/ darbinei veiklai. 

Socialinio darbuotojo užsiėmimų metu gali būti atkuriamos/išugdomos šios psichosocialinės, darbui 

reikalingos savybės: prisitaikymas, darbo planavimas, problemų sprendimas, įgyvendinimas, komunikabilumas, 

kritikos priėmimas, darbas komandoje, savikontrolė, nesėkmių toleravimas, savarankiškumas, paskata.  

Atsižvelgdamas į individualius kiekvieno asmens poreikius ir profesinės reabilitacijos tikslus, socialinis 

darbuotojas parengia individualią socialinio darbuotojo programą, suplanuoja užsiėmimus (iškeliami paslaugų 

tikslai ir uždaviniai, numatomas užsiėmimų skaičius, dažnumas ir trukmė bei taikomos priemonės). Siekiant 

atkurti/ išugdyti trūkstamus psichosocialinius gebėjimus, spręsti kylančias socialines problemas, trukdančias 

mokymosi/ darbinei veiklai, gali būti vykdomi individualūs užsiėmimai (Informavimas, Konsultavimas, 

Pokalbis, Individualaus kliento veiksmų plano sudarymas ir pan.) bei vedami psichosocialinių įgūdžių lavinimo 

užsiėmimai. 

Darbo specifika pagal negalios pobūdį: 

 Regos negalia: dirbant su asmenimis, turinčiais regos negalią, svarbu pateikti reikiamą 

informaciją ir žodžiu, ir raštu (pvz., el. forma), skatinti savarankiškai spręsti iškylančias problemas, lavinti 

socialinius įgūdžius ir gebėjimus surasti informaciją konkrečiu atveju. 



 50           VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

 Klausos negalia: dirbant su asmenimis, turinčiais klausos negalią, svarbu daugiau informacijos 

pateikti vaizdinėmis, rašytinėmis priemonėmis, skatinti bendravimą, dalyvavimą grupėje, bendradarbiavimą.  

 Intelekto sutrikimas: dirbant su asmenimis, turinčiais intelekto sutrikimą, svarbu atkreipti 

dėmesį į savarankiškumo, problemų sprendimo, komunikavimo gebėjimų atkūrimą/ lavinimą. Dirbant su šia 

klientų grupe pagal poreikį gali būti įtraukiami kliento artimieji, kurių dalyvavimas prisidėtų prie asmens 

psichosocialinių gebėjimų ugdymo siekiant sėkmingos integracijos darbo rinkoje. 

 Psichikos sutrikimas: dirbant su asmenimis, sergančiais psichikos ligomis, svarbu ugdyti 

savarankiško gyvenimo įgūdžius, taikant psichosocialinių gebėjimų lavinimo užsiėmimus sukurti emociškai, 

psichologiškai saugią aplinką.  

 Fizinė negalia: dirbant su asmenimis, turinčiais fizinę negalią, svarbu atkurti/lavinti 

savarankiškumą, sprendžiant problemas, pasitikėjimą savimi, socialinį prisitaikymą. 

Specialistas vykdo socialinio darbo paslaugų stebėseną ir įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens 

poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai/ tarpiniai tikslai, ar reikia koreguoti programą, tam, kad ji maksimaliai 

atitiktų asmens poreikius. Atsižvelgiant į tarpinių įvertinimų rezultatus, individualus socialinių paslaugų teikimo 

planas gali būti koreguojamas:  

 Jei pasiekti rezultatai atitinka tikslus, paslauga toliau teikiama pagal planą.  

 Jei tarpinio vertinimo rezultatai yra žemesni/ aukštesni už numatytus tikslus – individualus planas yra 

koreguojamas. 

Pasibaigus asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo socialinio poveikio priemonėmis 

paslaugos teikimui, socialinis darbuotojas kartu su visa specialistų komanda parengia išvadas apie asmens 

galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei teikia rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir/ ar 

darbo vietos pritaikymo. 

Vidutinė trukmė: 

Individualūs užsiėmimai (Informavimas, Konsultavimas, Pokalbis, Individualaus kliento veiksmų plano 

sudarymas ir pan.): 1 kartą per sav. 1 – 1,5 val., 3 – 5 konsultacijos. 

Psichosocialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai: bendra trukmė 4 – 6 sav., 8 – 12 užsiėmimų (socialinio 

darbuotojo – 4 užsiėmimai), vieno užsiėmimo trukmė – 1,5 val. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 3-25 val. 

 

3.4. Asmens profesinių gebėjimų/įgūdžių atkūrimas ir/ar naujų išugdymas darbo imitavimo poveikio 

priemonėmis. Paslaugą teikia kineziterapeutas, ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos 

mokytojas pagal poreikį tiflopedagogas ir surdopedagogas. 

Specialistai darbo imitavimo paslauga teikia tiems profesinės reabilitacijos programos dalyviams, 

kuriems būtina atkurti funkcinį pajėgumą bei darbo įgūdžius, būtinus atlikti konkretų darbą ir/ar įgyti atitinkamą 
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profesiją. Darbo imitavimo pratyboms yra nukreipiami asmenys, remiantis specialistų rekomendacijomis, 

parengtomis pasibaigus profesinių gebėjimų įvertinimo bei profesinio orientavimo ir konsultavimo etapui. 

Specialistai parenka ir suplanuoja darbo imitavimo pratybas, atitinkančias kliento gebėjimų trūkumą pasirinktai 

veiklai, optimalius darbo krūvius, darbo laiką ir pertraukas, siekiant išmokyti ergonomiškų darbo technikų, 

spręsti dėl darbo vietos pritaikymo tikslingumo bei galimybių. 

Pasibaigus asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo socialinio poveikio priemonėmis 

paslaugos teikimui, socialinis darbuotojas kartu su visa specialistų komanda parengia išvadas apie asmens 

galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei teikia rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir/ ar 

darbo vietos pritaikymo. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 3-25 val. 

 

3.5. Asmens specifinių (negalios pobūdžio sąlygotų) savybių, reikalingų darbui, atkūrimas ir/ar naujų 

išugdymas kitomis poveikio priemonėmis (pvz.: orientacijos ir mobilumo, Brailio rašto įgūdžių lavinimas ir 

kt. (regos negalia), surdopedagogo paslaugų teikimas (klausos negalia), gydytojo psichiatro paslaugos 

(psichikos negalia) ir kt.) 

3.5.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo orientacijos ir 

mobilumo priemonėmis paslaugą teikia tiflopedagogas. 

Asmenims, turintiems regos negalią, profesinių gebėjimų įvertinimo metu yra įvertinami orientacijos ir 

mobilumo gebėjimai bei įgūdžiai. Orientacijos ir mobilumo įgūdžius būtina lavinti neregiams, o silpnaregiams 

tai reikalinga tik išimtiniais atvejais. Jei asmens orientacijos ir mobilumo gebėjimai yra mažesni arba žymiai 

mažesni už vidutinius, regos negalią turinčiam asmeniui yra nustatomas poreikis  mokytis orientacijos ir 

mobilumo. Orientacijos ir mobilumo gebėjimų atkūrimo paslauga yra teikiama neregiams ir silpnaregiams 

asmenims, kuriems suteikus profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas, buvo nustatytas šios paslaugos poreikis.  

Atsižvelgęs į individualius asmens poreikius, tiflopedagogas sudaro individualią tiflopedagogo paslaugų 

teikimo programą. Tiflopedagogas siekia suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių tam, kad klientas galėtų 

savarankiškai orientuotis žinomoje ir nežinomoje aplinkoje bei sugebėtų savarankiškai nueiti reikalingą jam 

maršrutą, pavyzdžiui į darbo vietą. Orientacijos ir mobilumo gebėjimų atkūrimo paslauga siekiama: didinti 

klientų pasitikėjimą savo galimybėmis, suteikti galimybę pažinti ir išbandyti save, suteikti teorinių ir praktinių 

žinių bei įgūdžių, kelti mokymosi motyvaciją, sukurti saugią aplinką, kurioje klientai galėtų atlikti realius 

veiksmus, kurie padėtų jam suprasti jo silpnąsias ir stipriąsias puses.  

Tiflopedagogas vykdo tiflopedagogo paslaugų stebėseną ir įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka 

asmens poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, ar reikia koreguoti programą, tam, kad ji maksimaliai atitiktų 
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asmens poreikius. Jei paslaugų teikimo eigoje kliento pasiekimai nepakankami ar iškyla sunkumų dėl 

suplanuotų užsiėmimų vykdymo, individuali programa koreguojama.  

Pasibaigus asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugos teikimui, tiflopedagogas 

kartu su visa specialistų komanda parengia išvadas apie asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar 

dirbti, bei teikia rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir/ ar darbo vietos pritaikymo. Vidutinė paslaugos 

trukmė: 1,5- 2 mėnesiai, jei per savaitę vyksta 2-4 užsiėmimai po 1,5 val.  

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems regos negalią   18 - 54 val. 

 

3.5.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas: mokymas skaityti 

ir rašyti Brailio raštu. Paslaugą teikia tiflopedagogas. 

Gebėjimo skaityti ir rašyti Brailio raštu gebėjimų atkūrimo/lavinimo ir/ar naujų išugdymo paslauga yra 

teikiama neregiams ar labai mažą regėjimo likutį turintiems asmenims, kuriems nustatytas šios paslaugos 

poreikis profesinių gebėjimų įvertinimo metu. Poreikis skaityti ir rašyti Brailio raštu nustatomas visiems 

akliesiems bei silpnaregiams, kuriems gresia apakimas arba jie negali skaityti reginčiųjų raštu, dėl per mažo 

išlikusio regėjimo likučio ir anksčiau nesimokiusiems rašyti ir skaityti Brailio raštu. Aklajam Brailio raštas yra 

viena iš priemonių perskaityti ir užsirašyti informaciją, skaityti periodinę spaudą, mokomąją medžiagą 

(pavyzdžiui mokantis profesijos). 

Atkuriant arba mokant regos negalią turinčių asmenų gebėjimus rašyti bei skaityti Brailio raštu bei 

naudojantis kitomis techninės pagalbos priemonėmis, su asmeniu turi dirbti visa komanda specialistų 

(ergoterapeutai, kineziterapeutai, psichologai, kt.). Pavyzdžiui, ergoterapeutai, lavindami smulkiąją motoriką 

padeda greitesniam Brailio rašto skaitymo įgūdžių lavėjimui, psichologas, lavindamas atmintį ar mąstymą, 

skatina teigiamą motyvaciją ir greitesnį savarankiškumą rašymo ir skaitymo mokymosi srityje. Pasibaigus 

asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugos teikimui, tiflopedagogas kartu su visa 

specialistų komanda parengia išvadas apie asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei 

teikia rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir/ ar darbo vietos pritaikymo. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė: 1-2 mėnesiai. 

3.5.3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimas: mokymas naudotis 

techninės pagalbos priemonėmis, asmenims turintiems regos negalią. Paslaugą teikia tiflopedagogas, IT 

mokytojas. 

Specialistas pagal savo kompetencijų sritį klientą supažindina ir apmoko dirbti su techninės pagalbos 

priemonėmis, skirtomis regos negalią turintiems asmenims, pvz.: padedančiomis silpnaregiams ir akliesiems 

gauti informaciją ir ją perskaityti ar užrašyti, mokytis dirbti su „Jaws“ ir kitomis kompiuterinėmis programomis.  

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė: 20 užsiėmimų po 45 min. 



 53           VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

 

3.5.4. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimas: surdopedagogo 

teikiamos paslaugos, asmenims turintiems klausos negalią. Paslaugą teikia surdopedagogas. 

Remiantis asmens kalbėjimo, kalbos, komunikacijos ir pagal poreikį kitų gebėjimų įvertinimo rezultatais 

bei jų palyginimu su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos keliamais reikalavimais 

surdopedagogas nustato surdopedagogo paslaugų, kurių metu bus atkuriama/lavinama tartis, žodinė kalba, 

skaitymas, rašymas, sensomotorika bei kitos būsimam darbui reikalingos savybės, poreikį.  

Atsižvelgdamas į individualius kiekvieno asmens poreikius, surdopedagogas parengia individualią 

surdopedagogo paslaugų teikimo programą. 

Surdopedagogo užsiėmimų metu gali būti atkuriamos/išugdomos šios reikalingos darbui savybės: tartis, 

žodinė kalba, skaitymas, rašymas, sensomotorika, kalbos supratimas, žodyno apimtis, rišlioji kalba, 

komunikavimas (pvz.: gestų kalba) ir kitos savybės bei teikiama pagalba kalbos ir kitų komunikacinių sutrikimų 

įveikimui ar mažinimui. 

Specialistas vykdo surdopedagogo paslaugų stebėseną ir įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens 

poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, ar reikia koreguoti programą, tam, kad ji maksimaliai atitiktų asmens 

poreikius. Jei programa nebeatitinka siekiamų tikslų – asmens funkcijos pagerėja greičiau arba pastebima 

neigiama dinamika ir pan. - programa koreguojama. Programos pabaigoje atliekamas galutinis kliento 

vertinimas, siekiant įvertinti asmens pasiekimus programos metu. Rezultatai palyginami su tikslais ir 

uždaviniais, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. Pasibaigus asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų 

išugdymo paslaugos teikimui, surdopedagogas (pagal poreikį) kartu su visa specialistų komanda parengia 

išvadas apie asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei teikia rekomendacijas dėl 

tolimesnių veiksmų ir/ ar darbo vietos pritaikymo. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė: 2 kartai per savaitę, iš viso – 10 val. 

3.5.5. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimas: gydytojo psichiatro 

paslaugos, asmenims, sergantiems psichikos ligomis. Paslaugą teikia gydytojas psichiatras. 

Remiantis asmens psichinės sveikatos būklės įvertinimo rezultatais bei atkryčio prevencijos planu 

gydytojas psichiatras vykdo asmens psichinės sveikatos būklės stebėseną ir pagal poreikį vykdo individualias 

konsultacijas ir psichoedukaciją, siekdamas užtikrinti atkryčio prevenciją. Gydytojas psichiatras pagal poreikį 

dalyvauja specialistų komandos susirinkimuose ir suteikia informaciją specialistų komandai apie asmens 

psichinės sveikatos būklę ir atkryčio riziką bei rengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, 

atkuriant profesinius gebėjimus ir/ar išugdant naujus.  Vidutinė trukmė: konsultacijos - 0,5 val. kartą per 

savaitę, psichoedukacija – 3 val.  

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, sergantiems psichikos ligomis  3 - 12 val. 
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3.6. Profesinis mokymas pagal darbo rinkos formalias ir/ar neformalias profesinio mokymo programas. 

Paslaugą teikia profesijos mokytojai. 

Profesinio mokymo paslaugą pagal darbo rinkos formalias ir/ar neformalias profesinio mokymo 

programas teikia profesijos mokytojai.  Profesinio mokymo paslaugos teikimo trukmė priklauso nuo profesinio 

mokymo programos trukmės.  

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias nuo 1 iki 6 mėnesių. 

4. Pagalbos įsidarbinant paslauga ir jos sudėtinės dalys 

 

4. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo programa/planą sudaro įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas ir 

atvejo vadybininkas.  

Po profesinių gebėjimų atkūrimo ir/arba naujų išugdymo (mokymo) etapo teikiamos pagalbos 

įsidarbinant paslaugos. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas, atvejo vadybininkas ir visa su asmeniu dirbanti 

komanda aptaria asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/arba naujų išugdymo (profesinio mokymo) etapo 

rezultatus ir parengia rekomendacijas darbinei veiklai. Sudaromas „Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo 

programa/planas“. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 3-4 val. 

 

4.1 Asmens darbo paieškos ir įsidarbinimo įgūdžių formavimo paslaugas teikia įdarbinimo vadybininkas/ 

tarpininkas ir psichologas. 

4.1.1 Darbo paieškos įgūdžių formavimas  

Specialistai formuoja kliento savarankiškos darbo paieškos įgūdžius, siekdami padidinti jo galimybes 

sėkmingai integruotis į darbo rinką. Klientas konsultuojamas CV, motyvacinio laiško darbdaviui rašymo 

klausimais, supažindinamas su sėkmingo pokalbio su darbdaviu taisyklėmis ir dažniausiai pasitaikančiomis 

klaidomis. Klientas parašo gyvenimo aprašymą ir išmoksta rašyti motyvacinį laišką pagal konkretų darbo 

skelbimą. Klientas supažindinamas su jam prieinamais darbo paieškos būdais ir priemonėmis, mokomas 

savarankiškai ieškotis darbo, padedama jam įsisavinti darbo paieškos strategijas.  

4.1.2 Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu 

Specialistai paruošia klientą pokalbiui su darbdaviu, ugdo savęs pristatymo darbdaviui įgūdžius, stiprina 

kliento pasitikėjimą savimi įsidarbinimo situacijoje, didina jo motyvaciją dirbti. Remdamiesi rekomendacijomis 

dėl įsidarbinimo įgūdžių lavinimo, organizuoja pasirengimo pokalbiui su darbdaviu užsiėmimus grupėje 

(videotreniruotė, audiotreniruotė, žaidimų metodas, inscenizavimas, interviu ir kt., modeliuojamos pokalbio su 

darbdaviu situacijos). Individualių užsiėmimų su klientu metu vykdo imitacinius telefoninius pokalbius su 

darbdaviu, taip suteikdami klientui darbo paieškos žinių ir praktinių įgūdžių. Vykdomi bandomieji pokalbiai 
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telefonu su darbdaviu pagal surastą klientui tinkantį darbo skelbimą. Klientas mokomas surinkti ir parengti 

įsidarbinimui reikalingus dokumentus. 

(Psichikos negalią turintiems asmenims papildomai teikiamos įgalinimo aktyviai darbo paieškai 

paslaugos.) 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems sutrikusio intelekto, klausos, regos bei fizinę 

negalią – 8 - 10 val.  

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, sergantiems psichikos ligomis – 42 val.  

 

4.2. Informacijos rinkimą apie situaciją darbo rinkoje atlieka įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas, 

psichologas (-ai).  

Specialistai informuoja ir konsultuoja klientus neįgaliųjų teisių ir pareigų klausimais, remdamiesi 

galiojančiais LR įstatymais (LR Darbo kodeksas, LR Lygių galimybių įstatymas, LR Socialinių įmonių 

įstatymas, LR Socialinės integracijos įstatymas ir kt. Susiję su įdarbinimu teisės aktai, ministrų įsakymai ir 

potvarkiai). Klientai supažindinami su esama situacija darbo rinkoje, paklausiomis specialybėmis ir įgytos 

profesijos darbo rinkoje poreikį, įsidarbinimo galimybėmis, suteikiama informacijos apie subsidijų programas. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 2 val. 

 

4.3. Galimos darbo vietos paiešką vykdo įdarbinimo vadybininkai/ tarpininkai.  

Specialistai sudaro kliento darbo paieškos veiksmų planą. Atsižvelgdami į anksčiau surinktą informaciją 

apie situaciją darbo rinkoje, vykdo darbo paiešką interneto svetainėse, laikraščiuose, remdamiesi įmonių 

katalogu, kreipiasi į atitinkamoje srityje dirbančias įmones. Siekiant sėkmingos integracijos į darbo rinką, 

klientas supažindinamas su neįgaliesiems prieinamais darbo paieškos būdais, skatinamas savarankiškai ieškoti 

darbo. Klientai taip pat vykdo savarankišką informacijos rinkimą ir atlieka analizę apie situaciją darbo rinkoje, 

fiksuoja pasiektus rezultatus „Darbo skelbimų paieškos istorijos“ lape, kuris vėliau yra aptariamas su 

įdarbinimo vadybininku/ tarpininku. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas suteikia klientui informacijos apie 

rinkoje esančius pasiūlymus ir laisvas darbo vietas, susisiekiama su įdarbinimo organizacijomis, potencialiais 

darbdaviais. Klientas informuojamas apie savarankišką užimtumą, galimybes kurti savo verslą, 

užregistruojamas ieškančiųjų darbo duomenų bazėse. Suteiktas paslaugas ir pasiekimus specialistai fiksuoja 

kliento bylos dokumentuose (pažangos ataskaitoje, profesinės reabilitacijos kliento dienyne). 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems klausos, sutrikusio intelekto, fizinę negalią, 

sergantiems psichikos ligomis – 8 val.  

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems regos negalią – 20 val. 
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4.4. Tarpininkavimo paslaugas įdarbinant asmenis su negalia teikia įdarbinimo vadybininkai/ tarpininkai, 

atvejo vadybininkai.  

Darbo paieškos procese įdarbinimo vadybininkai/ tarpininkai teikia tarpininkavimo su potencialiais 

darbdaviais, darbo biržomis, socialinėmis įmonėmis, neįgaliųjų atstovais ir kitomis institucijomis paslaugas, 

veda derybas dėl neįgaliojo įdarbinimo esančioje laisvoje darbo vietoje ir motyvuoja darbdavius įdarbinti 

neįgaliuosius.  

Asmeninio tarpininko paslauga teikiama kreipiantis į darbdavį, vykstant į pokalbį, dalyvaujant pokalbyje 

dėl darbo. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas prisistato klientą darbdaviui, informuoja darbdavį apie kliento 

profesinius ir darbinius sugebėjimus, reikalingą darbo vietos pritaikymą ir pan. Darbdaviai arba potencialus 

kliento darbo kolektyvas telefonu arba susitikimo metu konsultuojami negalios pobūdžio, kliento darbingumo ir 

invalidumo, negalios etiketo klausimais. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas pateikia specialistų komandos 

išvadas apie asmens darbingumą ir rekomendacijas darbdaviui, suteikia teisinę informaciją susijusia su negalią 

turinčio asmens priėmimu į darbą.  

Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas taip pat vyksta į įmones, kurios neskelbia informacijos apie laisvas 

darbo vietas, bet gali būti potencialūs darbdaviai, veda derybas ir motyvuoja dėl darbo vietos sukūrimo ar 

papildomo darbuotojo poreikio įmonėje.  

Atvejo vadybininkas teikia nuolatinę paramą klientui pagalbos įsidarbinant metu bei bendradarbiauja su 

kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ar šeimos nariais, jei iškyla toks poreikis. 

Būtina pastebėti, kas psichikos ar regos negalią turintiems klientams tarpininkavimo poreikis iškyla 

žymiai dažniau ir reikalauja daugiau laiko. Regos negalią turintiems asmenims reikalingos lydėjimo į darbo 

vietą ir atstovavimo pokalbio su darbdaviu metu paslaugos. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems sutrikusio intelekto, klausos, fizinę negalią – 8 val.  

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems regos negalią, sergantiems psichikos ligomis – 16 

val.  

 

4.5. Darbo vietos reikalavimų įvertinimą ir darbdavių konsultavimą darbo vietos pritaikymo, įdarbinimo 

klausimais vykdo įdarbinimo vadybininkai/ tarpininkai, atvejo vadybininkai pagal poreikį ergoterapeutai, 

kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai, FMR gydytojai, gydytojai psichiatrai. 

Specialistų komanda vyksta į potencialią darbo vietą ir atlieka išsamų darbo vietos įvertinimą: 

socialiniai darbuotojai įvertina psichosocialines darbo vietos reikalaujamas savybes, kineziterapeutai įvertina 

darbui atlikti reikalingas fizines savybes, ergoterapeutai atlieka fizinės darbinės aplinkos įvertinimą, nustato, 

kokius pakeitimus reikia atlikti, siekiant pritaikyti darbo vietą prie asmens negalios, konsultuoja darbdavius 

darbo vietos pritaikymo klientui klausimais.  
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Specialistų komanda sudaro Darbo vietos reikalavimų profilį, analizuoja asmens profesinių gebėjimų 

vertinimo etape sudarytą Gebėjimų profilį ir sudaro Palyginamąjį profilį. Komanda aprašo, kokius pakeitimus 

reikia atlikti darbo vietoje, siekiant pritaikyti ją tam tikrą negalią turinčiam asmeniui. Parengiamos raštiškos 

išvados ir rekomendacijos darbdaviui dėl darbo vietos pritaikymo.  

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 4 val. 

 

4.6 Paramos darbo vietoje paslaugas teikia įdarbinimo vadybininkai/ tarpininkai, atvejo vadybininkai.  

Specialistai palaiko ryšius su klientu jam įsidarbinus, teikia paramą darbo vietoje. Klientas 

konsultuojamas socialiniais, teisiniais, psichologiniais su darbu susijusiais klausimais, jam teikiamos 

tarpininkavimo/atstovavimo paslaugos. Specialistai konsultuoja darbdavį ir darbo kolektyvą dėl negalios ir 

bendravimo specifikos. Esant poreikiui vykstama į darbo vietą kartu su klientu, padedama jam įsisavinti 

darbines užduotis. Taip pat sprendžiamos konfliktinės ar stresą keliančias situacijos darbe. Visos šios paslaugos 

teikiamos siekiant ilgalaikio kliento įsidarbinimo. 

Specialistai pildo kliento pažangos ataskaitas. 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems sutrikusio intelekto, klausos, regos bei fizinę 

negalią – 6 -7 val.  

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, sergantiems psichikos ligomis – 24 val.  

 

4.7 Išvadas ir rekomendacijas parengia įdarbinimo vadybininkai/ tarpininkai, atvejo vadybininkai. 

Pasibaigus pagalbos įsidarbinant etapui, parengiamos išvados apie kliento įsidarbinimą ar 

neįsidarbinimo priežastis. Subalansuotoje rodiklių sistemoje pildoma profesinės reabilitacijos klientų registro 

lentelė. Specialistai bendradarbiauja su klientu ir darbdaviu, siekdami gauti darbo sutarties kopiją, kuri yra 

įsegama į bylą kaip įsidarbinimą įrodantis dokumentas. Atliekama klientų neįsidarbinimo priežasčių analizė ir 

taikomos prevencinės ir korekcinės priemonės, siekiant pagalbos įsidarbinant paslaugų tobulinimo ir 

rezultatyvumo didinimo. Remiantis parengtomis išvadomis apie pagalbos įsidarbinant etapą, parengiamos 

rekomendacijos tolimesniam darbui – paramai darbo vietoje arba tęstiniam tarpininkavimui/atvejo vadybai 

klientui neįsidarbinus. 

Bendra vidutinė paslaugos teikimo trukmė asmenims, turintiems visas negalias – 2-4 val. 

 

 Siekiant, jog būtų užtikrintas kokybiškas visų aukščiau išvardintų paslaugų teikimas  nustatyta tokia 

tiesiogiai su klientais dirbanti komandos sudėtis, kuri atsižvelgiant į aptarnaujamų profesinės reabilitacijos 

paslaugos gavėjų negalios pobūdį ir sunkumą užtikrintų visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) 

sudarančią paslaugą teikimą.  
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Specialistai teikiantys profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugą: FMR gydytojai, kineziterapeutai, 

ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai, psichologai, atvejo vadybininkai, profesijos mokytojai, įdarbinimo 

vadybininkai / tarpininkai, logoterapeutai, tiflopedagogai, surdopedagogai,  psichiatrai.  

Specialistai teikiantys profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas: psichologai, socialiniai 

darbuotojai, atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai/ tarpininkai, profesijos mokytojai, pagal poreikį - 

FMR gydytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, logoterapeutai, tiflopedagogai, surdopedagogai,  

psichiatrai.  

Specialistai teikiantys profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugą: FMR gydytojai, 

kineziterapeutai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai, psichologai, atvejo vadybininkai, profesijos 

mokytojai, įdarbinimo vadybininkai / tarpininkai, logoterapeutai, tiflopedagogai, surdopedagogai,  

psichiatrai.  

Specialistai, teikiantys pagalbos įsidarbinant paslaugą: įdarbinimo vadybininkai/ tarpininkai, atvejo 

vadybininkai, psichologai, pagal poreikį – ergoterapeutai, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai, FMR 

gydytojai, gydytojai psichiatrai. 

 Tiesiogiai dirbančią su klientais, komandos sudėtį, atsižvelgiant į aptarnaujamų profesinės reabilitacijos 

paslaugos gavėjų negalios pobūdį ir sunkumą, turi sudaryti: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, 

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

vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai/tarpininkai, gydytojai psichiatrai (teikiant paslaugas asmenims, 

turintiems psichikos negalią), tiflopedagogai (teikiant paslaugas asmenims, turintiems regos negalią), 

surdopedagogai (teikiant paslaugas asmenims, turintiems klausos negalią), logoterapeutai (teikiant 

paslaugas asmenims, turintiems kalbos funkcijų sutrikimus)  

Rekomenduojame šią specialistų komandos sudėtį patvirtinti teisės aktu, ji turi būti privaloma 

visiems profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjams. 
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1.2.3. Reikalavimai specialistų, tiesiogiai dirbančių su klientais, skaičiui bei jų darbo krūviui, 

atsižvelgiant į profesinės reabilitacijos paslaugų gavėjų negalios pobūdį ir sunkumą 

Reikalavimai specialistų, tiesiogiai dirbančių su klientais, skaičiui bei jų darbo krūviui, atsižvelgiant į 

profesinės reabilitacijos paslaugų gavėjų negalios pobūdį ir sunkumą parengti vadovaujantis praktine profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo patirtimi, taikoma profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika 

asmenims, turintiems fizinę negalią bei parengtomis profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo 

sutrikusio intelekto asmenims, taip pat asmenims, turintiems regos, klausos, negalią, sergantiems psichikos 

ligomis metodikomis bei šių metodikų pilotinio išbandymo rezultatais. Specialistų skaičius ir darbo krūvis 

nustatytas įvertinus kokybiškų individualius skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų poreikius 

atitinkančių profesinės reabilitacijos paslaugų bei jų sudėtinių, sudarančių visą programą (ciklą), teikimui 

reikalingą darbo laiką bei specialistų skaičių. Profesinės reabilitacijos paslaugų ir jų sudėtinių dalių turinys bei 

jų teikimui reikalingas kiekvieno specialisto darbo laikas atsižvelgiant į paslaugų gavėjų negalios pobūdį bei 

sunkumą yra aprašytas 1.2.2. skyriuje.   

Vadovaujantis aukščiau išvardintos informacijos analizės rezultatais, nustatyta, jog profesinės 

reabilitacijos paslaugas skirtingą negalios pobūdį turintiems asmenims teikiančių, skirtingą profesinę 

kvalifikaciją turinčių, specialistų skaičius priklauso nuo klientų negalios pobūdžio ir sunkumo, klientų skaičiaus 

ir teikiamų paslaugų įvairovės, o profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų darbo krūvis (etatais) 

priklauso nuo aptarnaujamų asmenų skaičiaus, jų negalios sunkumo (darbingumo lygio) bei paslaugų įvairovės. 

Kadangi mažesnį darbingumo lygį turintiems asmenims reikalingas intensyvesnis paslaugų teikimas, todėl 

nustatant darbo krūvius yra numatyti rekomenduojami intervalai - jei paslaugos teikiamos asmenims, kurių 

darbingumo lygis yra 0-40 proc. – rekomenduojama maksimali darbo krūvio intervalo riba, o kai paslaugos 

teikiamos didesnį darbingumo lygį turintiems asmenims – minimali.  
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Reikalavimai profesinės reabilitacijos specialistų skaičiui bei jų darbo krūviui, teikiant paslaugas 

regos negalią turintiems asmenims. 

 

Eil. 

Nr. 

Specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos 

paslaugas asmenims, turintiems regos negalią, 

komandos sudėtis 

Darbo krūvis (etatais 

pagal klientų skaičių ir 

negalios sunkumą) 

1. FMR gydytojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,25 – 0,3; 

kai ≤  20 asmenų – 0,3 – 0,5; 

kai ≤  30 asmenų – 0,5 – 0,6 

ir t. t. 

2. Kineziterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,25-1,75; 

kai ≤  20 asmenų – 1,75-2; 

kai ≤  30 asmenų – 2-2,15 

ir t. t. 

3. Ergoterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,25-1,35; 

kai ≤  20 asmenų – 1,35-1,5; 

kai ≤  30 asmenų – 1,5-1,75 

ir t. t. 

4. Socialinis darbuotojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,3; 

kai ≤  20 asmenų – 1,3-1,5; 

kai ≤  30 asmenų – 1,5-1,75 

ir t. t. 

5. Psichologas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,25-1,3; 

kai ≤  20 asmenų – 1,3-1,5; 

kai ≤  30 asmenų – 1,5-1,75 

ir t. t. 

6. Atvejo vadybininkas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,2; 

kai ≤  20 asmenų – 1,2-1,5; 

kai ≤  30 asmenų – 1,5-1,75 

ir t. t. 

7. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,25; 

kai ≤  20 asmenų – 1,25-1,35; 

kai ≤  30 asmenų – 1,35-1,5 

ir t. t. 

8.  Profesijos mokytojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,5-0,75; 

kai ≤  20 asmenų – 0,75-1; 

kai ≤  30 asmenų – 1-1,25 

ir t. t. 

9. Logoterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,2-0,3; 

kai ≤  20 asmenų – 0,3-0,4; 

kai ≤  30 asmenų – 0,4-0,5 

ir t. t. 

10. Tiflopedagogas (arba neįgaliųjų reabilitologas) 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,3-0,5; 

kai ≤  20 asmenų – 0,5-0,75; 

kai ≤  30 asmenų – 0,75-1 

ir t. t. 
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Reikalavimai profesinės reabilitacijos specialistų skaičiui bei jų darbo krūviui, teikiant paslaugas 

psichikos ligomis sergantiems asmenims. 

 

Eil. 

Nr. 

Specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos 

paslaugas psichikos ligomis sergantiems 

asmenims, komandos sudėtis 

Darbo krūvis (etatais 

pagal klientų skaičių ir 

negalios sunkumą) 

1. FMR gydytojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,2 – 0,25; 

kai ≤  20 asmenų – 0,25 – 0,5; 

kai ≤  30 asmenų – 0,5 – 0,75 

ir t. t. 

2. Kineziterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  30 asmenų – 1,75-2 

ir t. t. 

3. Ergoterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,25; 

kai ≤  20 asmenų – 1,25-1,25; 

kai ≤  30 asmenų – 1,25-1,5 

ir t. t. 

4. Socialinis darbuotojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,25; 

kai ≤  20 asmenų – 1,25-1,3; 

kai ≤  30 asmenų – 1,3-1,5 

ir t. t. 

5. Psichologas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  20 asmenų – 1,75-2; 

kai ≤  30 asmenų – 2-2,25 

ir t. t. 

6. Atvejo vadybininkas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,3-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  30 asmenų – 1,75-2 

ir t. t. 

7. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,25-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  30 asmenų – 1,75-2 

ir t. t. 

8. Profesijos mokytojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,5-0,7; 

kai ≤  20 asmenų – 0,7-1,2; 

kai ≤  30 asmenų – 1,2-1,25 

ir t. t. 

9. Psichiatras 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,25-0,3; 

kai ≤  20 asmenų – 0,3-0,5; 

kai ≤  30 asmenų – 0,5-0,75 

ir t. t. 
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Reikalavimai profesinės reabilitacijos specialistų skaičiui bei jų darbo krūviui, teikiant paslaugas 

sutrikusio intelekto asmenims. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos 

paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, 

komandos sudėtis 

Darbo krūvis (etatais 

pagal klientų skaičių ir 

negalios sunkumą) 

1. FMR gydytojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,2 – 0,25; 

kai ≤  20 asmenų – 0,25 – 0,5; 

kai ≤  30 asmenų – 0,5 – 0,75 

ir t. t. 

2. Kineziterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  30 asmenų – 1,75-2 

ir t. t. 

3. Ergoterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,2; 

kai ≤  20 asmenų – 1,2-1,25; 

kai ≤  30 asmenų – 1,25-1,5 

ir t. t. 

4. Socialinis darbuotojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,25; 

kai ≤  20 asmenų – 1,25-1,3; 

kai ≤  30 asmenų – 1,3-1,5 

ir t. t. 

5. Psichologas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  20 asmenų – 1,75-2; 

kai ≤  30 asmenų – 2-2,25 

ir t. t. 

6. Atvejo vadybininkas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,3-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  30 asmenų – 1,75-2 

ir t. t. 

7. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,3-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  30 asmenų – 1,75-2 

ir t. t. 

8. Profesijos mokytojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,5-0,75; 

kai ≤  20 asmenų – 0,75-1,2; 

kai ≤  30 asmenų – 1,2-1,25 

ir t. t. 

9. Logoterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,2-0,3; 

kai ≤  20 asmenų – 0,3-0,5; 

kai ≤  30 asmenų – 0,5-0,75 

ir t. t. 
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Reikalavimai profesinės reabilitacijos specialistų skaičiui bei jų darbo krūviui, teikiant paslaugas 

klausos negalią turintiems asmenims. 

 

Eil. 

Nr. 

Specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos 

paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, 

komandos sudėtis 

Darbo krūvis (etatais 

pagal klientų skaičių ir 

negalios sunkumą) 

1. FMR gydytojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,25 – 0,5; 

kai ≤  20 asmenų – 0,5 – 0,5; 

kai ≤  30 asmenų – 0,5 – 0,75 

ir t. t. 

2. Kineziterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,25-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  30 asmenų – 1,75-2 

ir t. t. 

3. Ergoterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,25-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  30 asmenų – 1,75-2 

ir t. t. 

4. Socialinis darbuotojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,2; 

kai ≤  20 asmenų – 1,2-1,3; 

kai ≤  30 asmenų – 1,3-1,5 

ir t. t. 

5. Psichologas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,25-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-2; 

kai ≤  30 asmenų – 2-2,25 

ir t. t. 

6. Atvejo vadybininkas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,25-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,7; 

kai ≤  30 asmenų – 1,7-2 

ir t. t. 

7. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,25; 

kai ≤  20 asmenų – 1,25-1,5; 

kai ≤  30 asmenų – 1,5-1,75 

ir t. t. 

8.  Profesijos mokytojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,5-0,75; 

kai ≤  20 asmenų – 0,75-1; 

kai ≤  30 asmenų – 1-1,25 

ir t. t. 

9. Surdopedagogas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,25-0,3; 

kai ≤  20 asmenų – 0,3-0,5; 

kai ≤  30 asmenų – 0,5-0,75 

ir t. t. 
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Reikalavimai profesinės reabilitacijos specialistų skaičiui bei jų darbo krūviui, teikiant paslaugas 

fizinę negalią turintiems asmenims. 

 

Eil. 

Nr. 

Specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos 

paslaugas fizinę negalią turintiems asmenims, 

komandos sudėtis 

Darbo krūvis (etatais 

pagal klientų skaičių ir 

negalios sunkumą) 

1. FMR gydytojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,25 – 0,5; 

kai ≤  20 asmenų – 0,5 – 0,75; 

kai ≤  30 asmenų – 0,75 – 1 

ir t. t. 

2. Kineziterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  20 asmenų – 1,75-2; 

kai ≤  30 asmenų – 2-2,5 

ir t. t. 

3. Ergoterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,25-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  30 asmenų – 1,75-2 

ir t. t. 

4. Socialinis darbuotojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,2; 

kai ≤  20 asmenų – 1,2-1,25; 

kai ≤  30 asmenų – 1,25-1,5 

ir t. t. 

5. Psichologas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1,25-1,5; 

kai ≤  20 asmenų – 1,5-1,75; 

kai ≤  30 asmenų – 1,75-2 

ir t. t. 

6. Atvejo vadybininkas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,25; 

kai ≤  20 asmenų – 1,25-1,5; 

kai ≤  30 asmenų – 1,5-1,75 

ir t. t. 

7. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas 

Kai ≤ 10 asmenų – 1-1,25; 

kai ≤  20 asmenų – 1,25-1,5; 

kai ≤  30 asmenų – 1,5-2 

ir t. t. 

8. Profesijos mokytojas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,5-0,75; 

kai ≤  20 asmenų – 0,75-1; 

kai ≤  30 asmenų – 1-0,25 

ir t. t. 

9. Logoterapeutas 

Kai ≤ 10 asmenų – 0,25-0,3; 

kai ≤  20 asmenų – 0,3-0,5; 

kai ≤  30 asmenų – 0,5-0,75 

ir t. t. 

 

 

*Profesijos mokytojo darbo krūvis yra nustatytas atsižvelgiant į jo dalyvavimą teikiant profesinės 

reabilitacijos paslaugas, išskyrus profesinį mokymą. Nustatant profesijos mokytojų skaičių ir darbo krūvį, 

teikiant profesinio mokymo paslaugas, būtina atsižvelgti į formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo 
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programų reikalavimus. Profesijos mokytojų, teikiančių profesinio mokymo paslaugas pagal vienos profesinės 

srities ar krypties (informacinių technologijų mokymas, apskaita ir kt.) profesinio mokymo programas ir mokant 

iki dešimties klientų, kuriems yra nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis – minimalus privalomas darbo krūvis 

negali būti mažesnis nei 1,5 etato, o teikiant šias paslaugas asmenims, kurių darbingumo lygis yra 45 – 55 proc. 

– darbo krūvis negali būti mažesnis nei 1 etatas.  

Šiais profesinės reabilitacijos specialistų skaičiui bei jų darbo krūviui keliamais reikalavimais 

rekomenduojama vadovautis profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms atsižvelgiant į paslaugų 

gavėjų negalios pobūdį bei sunkumą. 
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 1.2.4. Reikalavimai specialistų, tiesiogiai teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, 

išsilavinimui, kvalifikacijai ir kitiems specialistų bendriesiems ir specialiesiems gebėjimams bei 

įgūdžiams 

 
Rengiant reikalavimus specialistų, tiesiogiai teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, išsilavinimui, 

kvalifikacijai ir kitiems specialistų bendriesiems ir specialiesiems gebėjimams bei įgūdžiams, specialistai 

vadovavosi taikoma profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems fizinę negalią bei 

parengtomis profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo asmenims su regos, klausos, sutrikusio 

intelekto bei psichikos negalia metodikomis bei šių metodikų pilotinio išbandymo rezultatais. Parengti 

reikalavimai užtikrina kokybiškų, visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų, 

atitinkančių individualius skirtingas negalias turinčių asmenims poreikius, teikimą.  

 

Eil

. 

Nr. 

Specialistų, 

komandos 

sudėtis 

Reikalavimai 

išsilavinimui ir 

kvalifikacijai 

Reikalavimai bendriesiems 

gebėjimams bei įgūdžiams 

Reikalavimai specialiesiems 

gebėjimams bei įgūdžiams 

1. Fizinės 

medicinos ir 

reabilitacijos 

gydytojas 

(toliau – FMR 

gydytojas)  

 Turi aukštąjį 

universitetinį 

medicinos gydytojo 

(medicininį) 

išsilavinimą ir būti 

įgijęs FMR gydytojo 

kvalifikaciją bei 

turėti Lietuvos 

Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka 

išduotą ir galiojančią 

medicinos praktikos 

licenciją verstis 

fizinės medicinos ir 

reabilitacijos 

gydytojo praktika.  

 Turi tobulinti 

profesinę 

kvalifikaciją 

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministro nustatyta 

tvarka. FMR 

gydytojas teisės aktų 

nustatyta tvarka ir 

terminais turi 

atestuotis tai pačiai 

ar aukštesnei 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus;  

 skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą turinčių asmenų 

profesinės reabilitacijos 

ypatumus; 

  pažangius ir efektyvius 

reabilitacijos  metodus; 

  holistiniu požiūriu 

paremtus paslaugų teikimo 

principus; 

 profesinės reabilitacijos 

metodus, metodikas ir 

standartus ir jų taikymo sritis;  

Turi gebėti: 

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 žmogaus anatomiją, 

biomechaniką, fiziologiją, 

patologiją, nozologiją bei 

farmakologiją; 

 darbingumo ir neįgalumo 

lygio nustatymo principus; 

 funkcinės 

būklės/darbingumo/profesinių 

gebėjimų įvertinimo ir 

atkūrimo priemones 

(kineziterapijos, ergoterapijos, 

fizioterapijos ir kt.), taikomas 

skirtingas negalias turintiems 

asmenims; 

 reabilitacijos, darbo 

imitavimo ir kitų poveikio 

priemonių, skirtų asmens 

funkcinės 

būklės/darbingumo/profesinių 

gebėjimų atkūrimui/lavinimui 

indikacijas ir kontraindikacijas 

skirtingų negalių atveju; 

 fizinės medicinos 

reabilitacijos ypatumus įvairių 

negalios rūšių atvejais: 

klausos, regos, fizinės, 

intelekto sutrikimo, psichikos 
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profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti profesinės 

reabilitacijos specialistų 

komandoje. 

 

ligų, kompleksinės; 

 fizinės medicinos 

reabilitacijos priemones: 

kineziterapiją, ergoterapiją, 

fizikinius veiksnius, 

protezinius, ortopedijos 

gaminius ir techninę pagalbą, 

edukaciją, medikamentinį 

gydymą įvairių negalių 

atvejais; 

 funkcinio pajėgumo 

vertinimo bei psichosocialinių 

profesinių gebėjimų vertinimo 

metodus bei jų taikymo 

principus ir turėti bent vieno 

jų taikymo licenciją. 

2. Kineziterapeut

as 

 Kineziterapeutas 

profesinę 

kvalifikaciją įgyja 

baigęs 

kineziterapijos 

studijas Lietuvos 

Respublikos teisės 

aktais valstybės 

pripažintoje 

mokymo įstaigoje, 

turinčioje teisę 

vykdyti 

kineziterapijos 

studijų programą.  

 Kineziterapeutas 

privalo nuolat kelti 

savo profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal 

savo profesinę sritį 

bei profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

 Kineziterapeutas 

teisės aktų nustatyta 

tvarka ir terminais 

turi atestuotis tai 

pačiai ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus;  

 skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą turinčių asmenų 

profesinės reabilitacijos 

ypatumus; 

  individualaus ir grupinio 

darbo su įstaigos klientais 

principus ir metodus 

atsižvelgiant į individualius 

šių asmenų poreikius pagal 

negalios pobūdį ir specifiką; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

metodikas ir standartus ir jų 

taikymo principus ir 

technikas; 

 holistiniu požiūriu 

paremtus paslaugų teikimo 

principus. 

Turi gebėti: 

 nustatyti individualius 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 kineziterapijos su skirtingo 

pobūdžio ir sunkumo negalią 

turinčiais asmenimis 

principus; 

 skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą turinčių asmenų 

organizmo ypatumus, fizinių 

pratimų poveikį šių asmenų 

organizmui; 

 funkcinio pajėgumo 

(fizinių savybių, reikalingų 

darbui) įvertinimo principus ir 

metodus ir turėti jų taikymo 

licenciją; 

 aktyvias ir pasyvias 

kineziterapijos, fizioterapijos 

priemones; 

  funkcijų sutrikimų 

šalinimo ir kompensavimo 

principus; 

 gydymo judesiu, masažo, 

fizikinės terapijos ir 

fizioprofilaktikos priemones ir 

metodus; 

 asmens su negalia 

funkcinio pajėgumo (fizinių 

savybių, reikalingų darbui) 

atkūrimo ir lavinimo 

kineziterapijos priemonėmis 

principus ir metodus. 
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specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti profesinės 

reabilitacijos specialistų 

komandoje. 

3. Ergoterapeuta

s  

 Ergoterapeutas 

profesinę 

kvalifikaciją įgyja 

baigęs ergoterapijos 

studijas Lietuvos 

Respublikos teisės 

aktais valstybės 

pripažintoje 

mokymo įstaigoje, 

turinčioje teisę 

vykdyti ergoterapijos 

studijų programą. 

 Ergoterapeutas 

privalo nuolat kelti 

savo profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal 

savo profesinę sritį ir 

profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

 Ergoterapeutas 

teisės aktų nustatyta 

tvarka ir terminais 

turi atestuotis tai 

pačiai ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus ir profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

metodikas, standartus ir jų 

taikymo principus ir 

technikas; 

 darbo specialistų 

komandoje principus. 

Turi gebėti: 

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti profesinės 

reabilitacijos specialistų 

komandoje. 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 ergoterapijos su 

neįgaliaisiais specifiką 

atsižvelgiant į įstaigos klientų 

negalios pobūdį ir sunkumą; 

 funkcinio pajėgumo 

(fizinių savybių, reikalingų 

darbui) įvertinimo principus ir 

metodus ir turėti jų taikymo 

licenciją; 

 asmenų su skirtingomis 

negaliomis savarankiškumo 

įgūdžių vertinimo principus ir 

metodus; 

 ergoterapinio poveikio 

priemones, reikalingas asmens 

pajėgumo dalyvauti darbo 

rinkoje, atkūrimui; 

 darbo imitavimo 

ergoterapijos priemonėmis 

principus; 

 skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą turinčių asmenų 

organizmo ypatumus; 

 funkcijų sutrikimų 

šalinimo ir kompensavimo 

principus; 

 asmens su negalia fizinių 

savybių grąžinimo ir lavinimo 

principus; 

 techninės pagalbos 

priemonių taikymo principus 

asmenims su skirtingomis 

negaliomis. 

4. Socialinis 

darbuotojas 

 

 Turi turėti ar 

siekti įgyti aukštąjį 

socialinio darbo ar 

jam prilygintą 

išsilavinimą 

Turi žinoti ir gebėti taikyti 

savo darbe: 

 galiojančius  Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 Lietuvos socialinės 

apsaugos sistemą bei 

socialinės apsaugos sistemą 
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(Socialinio darbo ar 

jam prilyginto 

išsilavinimo sąrašą 

nustato Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministras). 

 Socialinis 

darbuotojas privalo 

nuolat kelti savo 

profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal 

savo profesinę sritį 

bei profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

 Socialinis 

darbuotojas teisės 

aktų nustatyta tvarka 

ir terminais turi 

atestuotis tai pačiai 

ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

metodikas ir standartus bei  jų 

taikymo principus ir 

technikas; 

 skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą turinčių asmenų 

profesinės reabilitacijos 

ypatumus; 

 individualaus ir grupinio 

darbo su įstaigos klientais 

principus ir metodus 

atsižvelgiant į individualius 

šių asmenų poreikius pagal 

negalios pobūdį ir specifiką; 

 holistiniu požiūriu 

paremtus paslaugų teikimo 

principus. 

Turi gebėti: 

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti profesinės 

reabilitacijos specialistų 

komandoje. 

reglamentuojančius teisės 

aktus; 

 socialinio darbo su 

neįgaliaisiais specifiką 

atsižvelgiant į įstaigos klientų 

negalios pobūdį, socialinius 

bei psichologinius šio darbo 

ypatumus; 

 socialinio darbo su 

individu ir grupe principus bei 

metodus atsižvelgiant į 

skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą; 

 asmenų su negalia 

socialinės situacijos vertinimo 

metodus; 

 psichosocialinių profesinių 

gebėjimų vertinimo metodus 

bei jų taikymo principus ir 

turėti jų taikymo licenciją; 

 profesinio konsultavimo, 

informavimo, orientavimo  

taikymo principus, metodus ir 

jų technikas;  

 socialinio poveikio 

metodus ir priemones, 

reikalingas asmens pajėgumo 

dalyvauti darbo rinkoje 

atkūrimui. 

 

5. Psichologas  Turi psichologo 

specialybės aukštąjį 

išsilavinimą 

(klinikinės, sveikatos 

ar organizacinės 

specializacijos) ir 

psichologijos 

magistro laipsnį arba 

jam atitinkantį 

psichologijos 

aukštojo mokslo 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 
 bendrosios ir klinikinės 

psichologijos principus; 

 psichologinio 

konsultavimo principus ir 

metodus;  

 psichologo darbo su 

neįgaliaisiais specifiką 

atsižvelgiant į įstaigos klientų 

negalios pobūdį; 
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diplomą. 

 Psichologas 

privalo nuolat kelti 

savo profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal 

savo profesinę sritį 

bei profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

 Psichologas 

teisės aktų nustatyta 

tvarka ir terminais 

turi atestuotis tai 

pačiai ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus;  

 skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą turinčių asmenų 

profesinės reabilitacijos 

ypatumus; 

  individualaus ir grupinio 

darbo su įstaigos klientais 

principus ir metodus 

atsižvelgiant į individualius 

šių asmenų poreikius pagal 

negalios pobūdį ir specifiką; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

metodikas ir standartus ir  jų 

taikymo principus ir 

technikas; 

 holistiniu požiūriu 

paremtus paslaugų teikimo 

principus; 

Turi gebėti: 

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti profesinės reabilitacij 

os specialistų komandoje. 

 psichologinio įvertinimo 

metodus; 

 psichosocialinių profesinių 

gebėjimų vertinimo metodus 

bei jų taikymo principus ir 

turėti taikymo licenciją; 

 profesinio konsultavimo, 

orientavimo ir motyvavimo 

dirbti metodus ir technikas bei 

jų taikymo principus; 

 psichologinio poveikio 

metodus ir priemones, 

reikalingas asmens pajėgumo 

dalyvauti darbo rinkoje 

atkūrimui; 

 psichologo pagalbos 

asmeniui pasirengiant 

pokalbiui su darbdaviu ir 

adaptuojantis darbo vietoje 

metodus ir priemones. 

 

6. 

 

Atvejo 

vadybininkas 

 Atvejo 

vadybininkas turi 

turėti aukštesnįjį 

arba aukštąjį 

išsilavinimą. 

  Atvejo 

vadybininkas privalo 

nuolat kelti savo 

profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal 

savo profesinę sritį ir 

profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus ir profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus; 

 darbo su įvairias negalias 

turinčių asmenų specifiką; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 individualaus darbo su 

įstaigos klientais principus ir 

metodus atsižvelgiant į 

individualius šių asmenų 

poreikius pagal negalios 

pobūdį ir specifiką; 

 bendravimo psichologijos 

pagrindus; 

 atvejo vadybininko darbo 

organizavimo procedūrą, 

norminius bei metodinius 

dokumentus; 

 darbo organizavimo, 

koordinavimo ir informacijos 

valdymo principus ir metodus; 

 tarpininkavimo, 
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mokymuose. 

  Atvejo 

vadybininkas teisės 

aktų nustatyta tvarka 

ir terminais turi 

atestuotis tai pačiai 

ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

metodikas ir standartus ir jų 

taikymo principus ir 

technikas; 

Turi gebėti: 

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti profesinės 

reabilitacijos specialistų 

komandoje. 

tarpasmeninių ryšių palaikymo 

technikas. 

7. Profesijos 

mokytojas 

 Profesijos 

mokytojas turi turėti 

mokomo dalyko 

srities aukštąjį 

pedagoginį 

išsilavinimą arba 

mokomo dalyko 

srities aukštąjį/ 

aukštesnįjį 

išsilavinimą ir 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro nustatyta 

tvarka išklausęs 

pedagoginių - 

psichologinių žinių 

kursą ir turintis ne 

mažesnį kaip dvejų 

metų mokomo 

dalyko darbo stažą. 

 Mokytojas 

privalo nuolat kelti 

savo profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal 

savo profesinę sritį ir 

profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose.  

 Mokytojas teisės 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus;  

 skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą turinčių asmenų 

profesinės reabilitacijos 

ypatumus; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

metodikas ir standartus bei  jų 

taikymo principus ir 

technikas; 

 individualaus darbo su 

klientais principus, metodus, 

atsižvelgiant į individualias 

neįgaliųjų galimybes bei 

skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą; 

 holistiniu požiūriu 

paremtus paslaugų teikimo 

principus. 

Turi gebėti: 

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 formalias ir neformalias 

profesinio mokymo programas 

pagal savo mokomą dalyką; 

 bendrosios, darbo ir 

socialinės psichologijos 

pagrindus; 

 neįgaliųjų praktinių 

profesinių gebėjimų ir 

darbinių įgūdžių įvertinimo 

principus ir metodus; 

 profesinio orientavimo 

principus; 

 darbo imitavimo metodus 

ir priemones, reikalingas 

asmens pajėgumo dalyvauti 

darbo rinkoje atkūrimui; 

 skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą turinčių asmenų 

profesinio mokymo specifiką, 

pedagoginius šio darbo 

principus ir metodus; 

 techninės pagalbos 

priemones atsižvelgiant į 

negalios pobūdį ir mokomo 

dalyko specifiką (pvz., 

įgarsinimo programa Jaws, 

Brailio eilutė). 
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aktų nustatyta tvarka 

ir terminais turi 

atestuotis tai pačiai 

ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti profesinės 

reabilitacijos specialistų 

komandoje. 

8. Įdarbinimo 

vadybininkas/ 

tarpininkas 

 Įdarbinimo 

vadybininkas/ 

tarpininkas turi turėti 

aukštąjį socialinių ar 

humanitarinių 

mokslų išsilavinimą 

ir konsultavimo, 

organizacinių, 

bendravimo, 

bendradarbiavimo, 

tarpininkavimo 

gebėjimus. 

 Vadybininkas/ 

tarpininkas privalo 

nuolat kelti savo 

profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal 

savo profesinę sritį ir 

profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

  Vadybininkas/ 

tarpininkas teisės 

aktų nustatyta tvarka 

ir terminais turi 

atestuotis tai pačiai 

ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius LR ir Europos 

sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinę integraciją ir 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą; 

 asmenų su negalia 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo tvarką ir 

principus; 

 neįgaliųjų konsultavimo ir 

tarpininkavimo bendruosius 

principus; 

 bendravimo psichologijos 

pagrindus; 

 darbo su neįgaliaisiais 

specifiką atsižvelgiant į 

įstaigos klientų negalios 

pobūdį ir įdarbinimo 

specifiką; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

metodikas ir standartus 

(atsižvelgiant į negalios 

pobūdį) jų taikymo principus 

ir technikas; 

 individualaus darbo su 

klientais metodus. 

Turi gebėti: 

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti tarpdisciplininėje 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius teisės aktus, 

reglamentuojančius 

įdarbinimą (LR Lygių 

galimybių įstatymas, LR 

Neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymas, LR 

Užimtumo rėmimo įstatymas, 

LR Socialinių įmonių 

įstatymas, LR Darbo kodeksas 

ir kt.); 

 įsidarbinimo galimybių 

vertinimo metodiką; 

 konsultavimo principus ir 

metodus; 

 tarpininkavimo principus ir 

metodus; 

 profesinio orientavimo, 

konsultavimo, karjeros 

planavimo technikas bei jų 

taikymo principus; 

 neįgaliųjų motyvacijos 

dirbti didinimo principus ir 

metodus; 

 pagalbos įsidarbinant etapo 

programos sudarymo 

principus ir jų taikymo 

technikas atsižvelgiant į 

individualius asmens 

poreikius; 

 darbo rinkos analizės 

principus; 

 profesinės reabilitacijos 

įstaigoje taikomas pagalbos 

įsidarbinant metodikas; 

 įdarbinimo proceso 

organizavimo tvarką; 

 bendradarbiavimo su 

darbdaviais principus ir 

metodus; 
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profesinės reabilitacijos 

specialistų komandoje. 

 pagalbos ir paramos 

teikimo įsidarbinimo 

situacijoje asmenims su 

skirtingomis negaliomis 

principus. 

9. Logo-

terapeutas 

 Logoterapeuto 

profesinė 

kvalifikacija įgyjama 

baigus aukštojoje 

mokykloje 

universitetinių 

edukologijos studijų 

krypties specialiojo 

pedagogo su 

logopedo 

specializacija studijų 

programą. 

 Logoterapeutas 

privalo nuolat kelti 

savo profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal 

savo profesinę sritį 

bei profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

 Logoterapeutas 

teisės aktų nustatyta 

tvarka ir terminais 

turi atestuotis tai 

pačiai ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus;  

 skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą turinčių asmenų 

profesinės reabilitacijos 

ypatumus; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

metodikas ir standartus bei  jų 

taikymo principus ir 

technikas; 

 individualaus  darbo su 

klientais principus, metodus, 

atsižvelgiant į individualias 

neįgaliųjų galimybes bei 

skirtingą negalios pobūdį ir 

sunkumą; 

 holistiniu požiūriu 

paremtus paslaugų teikimo 

principus. 

Turi gebėti: 

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti profesinės 

reabilitacijos specialistų 

komandoje. 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius 

logoterapeuto veiklos sritis ir 

logoterapijos paslaugų 

teikimą; 

 darbo su neįgaliaisiais 

specifiką atsižvelgiant į 

įstaigos klientų negalios 

pobūdį bei kalbėjimo, kalbos, 

balso ir komunikacijos 

sutrikimus; 

 kalbėjimo, kalbos, balso ir 

komunikacijos sutrikimų 

klasifikaciją, vertinimo bei 

įveikimo būdus; 

 asmens su negalia ar jo 

artimųjų konsultavimo 

principus kalbėjimo, kalbos, 

balso, rijimo ar komunikacijos 

sutrikimo atvejais; 

 kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų 

įveikimo ar sušvelninimo 

metodus; 

 efektyvius logoterapinio 

darbo būdus ir metodus pagal 

individualias neįgaliųjų 

galimybes bei skirtingą 

negalios pobūdį ir sunkumą; 

 logoterapinius profesinių 

gebėjimų įvertinimo ir 

atkūrimo metodus. 

 

10. Tiflo-  Tiflopedagogo Turi žinoti ir gebėti savo Turi žinoti ir gebėti savo 
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pedagogas turi turėti aukštąjį 

išsilavinimą ir 

tiflopedagogo 

profesinę 

kvalifikaciją bei turi 

būti išklausęs 

„aklųjų ir silpnaregių 

orientacijos ir 

mobilumo“ kursus. 

 Tiflopedagogas 

privalo nuolat kelti 

savo profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal 

savo profesinę sritį 

bei profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

 Tiflopedagogas 

teisės aktų nustatyta 

tvarka ir terminais 

turi atestuotis tai 

pačiai ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

 

darbe taikyti: 

 galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus;  

 regos negalią turinčių 

asmenų profesinės 

reabilitacijos ypatumus; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

metodikas ir standartus bei  jų 

taikymo principus ir 

technikas; 

 individualaus  darbo su 

klientais principus, metodus, 

atsižvelgiant į individualias 

neįgaliųjų galimybes bei 

negalios sunkumą; 

 holistiniu požiūriu 

paremtus paslaugų teikimo 

principus. 

Turi gebėti: 

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti profesinės 

reabilitacijos specialistų 

komandoje. 

darbe taikyti: 

 Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministerijos bei kitus 

specialųjį ugdymą 

reglamentuojančius teisės 

aktus; 

 asmenų, turinčių regėjimo 

negalią, specialiuosius 

ugdymo poreikius, kylančius 

dėl sutrikusio regėjimo 

funkcijų, kitų vystymosi 

sutrikimų ir/ ar lydinčių ligų ir 

gebėti juos tinkamai įvertinti 

bei lavinti; 

 regos negalią turinčių 

asmenų profesinės 

reabilitacijos ypatumus; 

 asmenų su regos negalia 

psichologinius ypatumus; 

 tiflopedagogikos ir 

tiflotechnikos naujoves;  

 Brailio rašto įgūdžių 

vertinimo bei lavinimo 

metodus;  

 asmens orientacijos ir 

mobilumo vertinimo ir 

lavinimo metodus bei 

metodikas teikiant profesinių 

gebėjimų vertinimo ir 

atkūrimo paslaugas asmenims 

su regos negalia. 

 

11.  Surdo-

pedagogas 

 Surdopedagogas 

turi turėti aukštąjį 

išsilavinimą ir  

surdopedagogo 

profesinę 

kvalifikaciją. 

 Surdopedagogas 

privalo nuolat kelti 

savo profesinę 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus ir profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti:  

 Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius 

surdopedagogo veiklos sritis ir 

surdopedagogo paslaugų 

teikimą; 

 asmenų, turinčių klausos 
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kompetenciją, 

dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal 

savo profesinę sritį ir 

profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

 Surdopedagogas 

teisės aktų nustatyta 

tvarka ir terminais 

turi atestuotis tai 

pačiai ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus; 

 klausos negalią turinčių 

asmenų profesinės 

reabilitacijos ypatumus; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

metodikas ir standartus bei  jų 

taikymo principus ir 

technikas; 

 individualaus  darbo su 

klientais principus, metodus, 

atsižvelgiant į individualias 

neįgaliųjų galimybes bei 

negalios sunkumą; 

 holistiniu požiūriu 

paremtus paslaugų teikimo 

principus. 

Turi gebėti:  

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

 dirbti profesinės 

reabilitacijos specialistų 

komandoje. 

negalią, specialiuosius 

ugdymo poreikius, kylančius 

dėl sutrikusios klausos 

funkcijų, kitų vystymosi 

sutrikimų, lydinčių ligų ir 

gebėti juos tinkamai įvertinti 

bei lavinti; 

 klausos negalią turinčių 

asmenų profesinės 

reabilitacijos ypatumus; 

 asmenų su klausos negalia 

psichologinius ypatumus; 

 surdopedagogikos ir 

surdotechnikos naujoves; 

 asmens kalbos lygio, 

kalbėjimo lygio, rašytinės 

kalbos lygio, gestų kalbos 

mokėjimo lygio, gebėjimo 

skaityti iš lūpų įvertinimo ir 

lavinimo metodus; 

 specialiąsias mokymo 

priemones, skirtas neįgaliųjų 

regimojo, girdimojo 

suvokimo, tarties, žodinės 

kalbos, pažintinės veiklos bei 

sensomotorikos įgūdžiams bei 

komunikaciniams gebėjimams 

lavinti. 

12. Gydytojas 

psichiatras 

 Gydytojas 

psichiatras privalo 

turėti aukštąjį 

universitetinį 

medicininį 

išsilavinimą ir būti 

įgijęs gydytojo 

psichiatro profesinę 

kvalifikaciją bei 

turėti Lietuvos 

Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka 

išduotą galiojančią 

medicinos praktikos 

licenciją verstis 

medicinos praktika 

pagal gydytojo 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos 

Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

procesus bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimą; 

 profesinės reabilitacijos 

sistemą ir strategines kryptis, 

taikomus standartus bei 

pažangius darbo metodus 

Lietuvoje ir kitose, 

išsivysčiusiose ES bei 

pasaulio šalyse; 

Turi žinoti ir gebėti savo 

darbe taikyti: 

 Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimą 

bei gydytojo psichiatro darbą; 

 bendrąją psichopatologiją 

(psichikos sutrikimų 

simptomus ir sindromus), jos 

biologinius ir psichologinius 

mechanizmus, šių sutrikimų 

įtaką asmens elgesiui, tikėtiną 

grėsmę paties asmens ar 

aplinkinių žmonių sveikatai, 

gyvybei; 

 profesinės reabilitacijos 
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psichiatro profesinę 

kvalifikaciją. 

 Gydytojas 

psichiatras privalo 

nuolat kelti savo 

profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudamas 

profesinės srities bei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose; 

 Gydytojas 

psichiatras teisės 

aktų nustatyta tvarka 

ir terminais turi 

atestuotis tai pačiai 

ar aukštesnei 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto profesinei 

kvalifikacijai. 

 neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus; 

 psichikos negalią turinčių 

asmenų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus ir ypatumus; 

 įstaigoje taikomus 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, 

metodikas, standartus ir jų 

taikymo principus ir 

technikas; 

 individualaus  darbo su 

klientais principus, metodus, 

atsižvelgiant į individualias 

neįgaliųjų galimybes bei 

negalios sunkumą; 

 holistiniu požiūriu 

paremtus paslaugų teikimo 

principus. 

Turi gebėti:  

 nustatyti individualius 

asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir 

galutinius rezultatus; 

 užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę; 

 laikytis profesinės etikos ir 

užtikrinti klientų teises;  

dirbti profesinės reabilitacijos 

specialistų komandoje. 

metu psichikos negalias 

turintiems asmenims taikomų 

reabilitacijos, psichologinio, 

socialinio, darbo imitavimo ir 

kitų poveikio priemonių, 

skirtų asmens darbingumo 

įvertinimo ir profesinių 

gebėjimų atkūrimui/lavinimui 

indikacijas ir galimas 

kontraindikacijas; 

 efektyviausias ir 

tinkamiausias asmens 

profesinių gebėjimų 

įvertinimo bei atkūrimo 

priemones, metodus ir 

metodikas, įvertinant 

indikacijas ir 

kontraindikacijas, 

atsižvelgiant į asmens 

psichinės sveikatos būklę, 

profesijos bei potencialaus 

darbo reikalavimus; 

 bendravimo ir 

konsultavimo įgūdžius, 

sugebėjimą įtraukti asmenį į 

veiklą, gerus tarpasmeninių 

ryšių palaikymo įgūdžius tam, 

kad būtų efektyviai dirbama su 

komandos nariais, asmenimis 

turinčiais sunkius psichikos 

sutrikimus/negalią bei jų 

artimaisiais. 

 
Profesinės reabilitacijos įstaigose dirbančių specialistų, tiesiogiai teikiančių profesinės reabilitacijos 

paslaugas skirtingas negalias turintiems asmenims, išsilavinimas, kvalifikacija ir kiti bendrieji ir specialieji 

gebėjimai bei įgūdžiai turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus. 
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 1.2.5. Specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, funkcijų aprašai ir pavyzdiniai 

pareigybių aprašymai 

 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų funkcijų aprašai bei pavyzdiniai pareigybių 

aprašymai parengti vadovaujantis galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimą, reikalavimais, praktine profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo patirtimi, taikoma profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems fizinę negalią bei parengtomis profesinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo asmenims su regos, klausos, sutrikusio intelekto bei psichikos 

negalia metodikomis bei šių metodikų pilotinio išbandymo rezultatais. Rengiant profesinės reabilitacijos 

specialistų funkcijų aprašus bei pareigybių aprašymus buvo vadovaujamasi svarbiausia nuostata, jog būtų 

užtikrintas kvalifikuotas, profesionalus ir kokybiškas, visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) apimančių 

bei individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius užtikrinančių paslaugų teikimas.  

Eil. 

Nr. 

Specialistai Funkcijų aprašai 

1. Fizinės medicinos 

ir reabilitacijos 

gydytojas (toliau 

– FMR gydytojas)

  

 Vadovauja ir koordinuoja profesinių profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančių specialistų komandos darbui;  

 įvertina atvykusio į profesinės reabilitacijos programą asmens 

funkcinę būklę ir įvertina jo galimybes dirbti atsižvelgiant į asmens 

norimos įgyti profesinės kvalifikacijos ir/ar darbo keliamus 

reikalavimus, į asmens funkcinių sutrikimų pobūdį bei sunkumą, 

negalios pobūdį ir kitus faktorius; 

 nustato asmens specialiuosius poreikius; 

 remiantis asmens funkcinės būklės įvertinimo rezultatais parengia 

išvadas ir rekomendacijas dėl:  

 indikacijų ir kontraindikacijų, susijusių su konkretaus asmens 

dalyvavimu profesinės reabilitacijos programoje; 

 galimybių ir apribojimų  įgyti konkrečią profesinę kvalifikaciją ar 

dirbti konkretų darbą; 

 techninės pagalbos priemonių poreikio; 

 tolimesnių profesinės reabilitacijos komandos veiksmų teikiant 

profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo paslaugas; 

 dalyvauja specialistų komandos darbe rengiant Individualią 

profesinės reabilitacijos programą; 

 skiria reabilitacinio poveikio procedūras pagal indikacijas ir 

kontraindikacijas;  

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

2. Kineziterapeutas Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 

funkcijas: 

 įvertina asmens pasirinktos profesinės kvalifikacijos ir/ar 

potencialios darbo vietos keliamus reikalavimus asmens fiziniams 

gebėjimams;  

 įvertina asmens funkcinį pajėgumą/ fizines savybes, reikalingas 
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pasirinktai profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar tinkamai atlikti būsimą 

darbą; 

 parengia darbo vietų keliamų reikalavimų asmens fiziniams 

gebėjimams ir asmens fizinių gebėjimų, reikalingų būsimam darbui 

atlikti, įvertinimo profilius ir atlieka jų palyginimą; 

 remdamasis funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) 

įvertinimo rezultatais bei fizinių gebėjimų ir darbo vietos reikalavimų 

palyginimu parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens fizinių 

savybių atkūrimo ir lavinimo; 

 konsultuoja darbdavius darbo vietos pritaikymo klausimais; 

 remdamasis asmens funkcinio pajėgumo įvertinimo rezultatais 

kartu su kitais specialistų komandos nariais dalyvauja rengiant 

Individualią profesinės reabilitacijos programą, kurioje numato 

reikiamas kineziterapinio poveikio priemones funkcinių savybių 

atkūrimui ir lavinimui; 

 pagal individualius asmens poreikius atlieka funkcinio pajėgumo 

(fizinių savybių, reikalingų darbui) atkūrimą ir/ar naujų išugdymą 

kineziterapijos priemonėmis; 

 supažindina klientus su reikiamomis ortopedinėmis, techninės 

pagalbos priemonėmis ir moko jomis naudotis; 

 bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais 

asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, 

dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir galutinius 

asmens reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo 

kompetenciją rengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų; 

 esant poreikiui, kartu su kitais specialistais galimoje kliento darbo 

vietoje atlieka darbo vietos keliamų reikalavimų asmens fizinėms 

savybės įvertinimą, rengia rekomendacijas dėl darbo vietos pritaikymo; 

 numato, planuoja ir organizuoja kineziterapeuto užsiėmimus, 

atsižvelgdamas į reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius 

ir taiko tinkamus darbo metodus; 

 atlieka kineziterapeuto paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

 esant poreikiui, konsultuoja kliento šeimos narius ar globėjus 

individualios profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo 

klausimais, siekdamas užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

3. Ergoterapeutas  Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 

funkcijas: 

 vertina asmens pasirinktos profesinės kvalifikacijos ir/ar 

potencialios darbo vietos keliamus reikalavimus funkcinio pajėgumo 

gebėjimams; 

 įvertina asmens funkcinį pajėgumą ir negalios sąlygotas 

specialiąsias savybes (pvz., smulkiosios motorikos ir lytos funkcijas 

regos negalios atveju) reikalingas pasirinktai profesinei kvalifikacijai 

įgyti ir/ ar tinkamai atlikti būsimą darbą; 

 atlieka asmens su negalia savarankiškumo įgūdžių 

(darbo/mokymosi vietoje), reikalingų pasirinktai profesinei veiklai, 

įvertinimą; 

 parengia darbo vietų keliamų reikalavimų asmens fiziniams 
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gebėjimams ir asmens fizinių gebėjimų, reikalingų būsimam darbui 

atlikti, įvertinimo profilius ir atlieka jų palyginimą; 

 remdamasis funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) 

įvertinimo rezultatais bei fizinių gebėjimų ir darbo vietos reikalavimų 

palyginimu parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens fizinių 

savybių atkūrimo ir lavinimo; 

 įvertina asmens profesinio mokymosi aplinkos sąlygų pritaikymo 

poreikį; 

 pagal poreikį sudaro darbo aplinkos pritaikymo pagal ergonominius 

reikalavimus planą, parenka tinkamas technines pagalbos priemones 

sutrikusių funkcijų kompensavimui; 

 konsultuoja darbdavius darbo vietos pritaikymo klausimais; 

 remdamasis asmens funkcinio pajėgumo įvertinimo rezultatais 

kartu su kitais specialistų komandos nariais dalyvauja rengiant 

Individualią profesinės reabilitacijos programą, kurioje numato 

reikiamas darbo imitavimo ir ergoterapinio poveikio priemones fizinių 

savybių atkūrimui ir lavinimui; 

 parengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, 

susijusių su asmens savarankiškumo atkūrimu ir lavinimu, fizinių 

gebėjimų/savybių atkūrimu bei lavinimu darbo imitavimo ir 

ergoterapijos priemonėmis; 

 stebi profesinių gebėjimų įvertinimo, atkūrimo ir/ ar naujų 

išugdymo mokymo klasėje procesą ir atlieka korekcinius veiksmus 

mokymosi aplinkos pritaikymo atžvilgiu; 

 įvertina techninių pagalbos priemonių poreikį (darbo/mokymosi 

vietoje) pagal negalios pobūdį ir sunkumą ir moko jomis naudotis;  

 pagal individualius asmens poreikius atlieka funkcinio pajėgumo 

(fizinių savybių, reikalingų darbui) atkūrimą ir/ar naujų išugdymą 

ergoterapijos ir darbo imitavimo priemonėmis; 

 atlieka asmens su negalia savarankiškumo įgūdžių, reikalingų 

pasirinktai profesinei veiklai, lavinimą; 

 pagal negalios pobūdį ir sunkumą lavina asmens smulkiąją 

motoriką, lytą ir kitas fizines savybes, reikalingas pasirinktai profesinei 

veiklai atlikti; 

 moko ergonomiškų darbinių padėčių atsižvelgiant į negalios 

pobūdį, sunkumą ir pasirinktą profesiją; 

 bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais 

asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, 

dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir galutinius 

asmens pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų; 

 esant poreikiui, kartu su kitais specialistais galimoje asmens darbo 

vietoje atlieka darbo vietos keliamų reikalavimų asmens fizinėms 

savybės įvertinimą, rengia rekomendacijas dėl darbo vietos pritaikymo; 

 numato, planuoja ir organizuoja ergoterapeuto užsiėmimus, 

atsižvelgdamas į reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius 

ir taiko tinkamus darbo metodus; 

 atlieka ergoterapeuto paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

 esant poreikiui, konsultuoja kliento šeimos narius ar globėjus 

individualios profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo 
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klausimais, siekdamas užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

4. Socialinis 

darbuotojas 

 

Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 

funkcijas: 

 vertina asmens pasirinktos profesinės kvalifikacijos ir/ar 

potencialios darbo vietos keliamus reikalavimus asmens 

psichosocialiniams profesiniams gebėjimams; 

 renka, įvertina ir sistemina duomenis apie asmens socialinę 

situaciją; 

 vertina asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus, reikalingus 

profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar tinkamai atlikti būsimą darbą; 

 parengia darbo vietų keliamų reikalavimų asmens 

psichosocialiniams profesiniams gebėjimams ir asmens psichosocialinių 

profesinių gebėjimų, reikalingų būsimam darbui atlikti, įvertinimo 

profilius ir atlieka jų palyginimą; 

 remdamasis psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo 

rezultatais bei psichosocialinių profesinių gebėjimų ir darbo vietos 

keliamų reikalavimų palyginimu, parengia išvadas ir rekomendacijas dėl 

asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimo ir lavinimo 

socialinio poveikio priemonėmis; 

 konsultuoja asmenį profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės 

karjeros planavimo klausimais; 

 informuoja apie profesinio mokymosi ir įsidarbinimo galimybes; 

 suteikia pagalbą asmeniui renkantis ir/ ar keičiant profesiją, 

atsižvelgiant į jo individualias savybes, konkrečių profesijų ypatumus 

bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes; 

 remdamasis asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų 

įvertinimo bei profesinio orientavimo ir konsultavimo rezultatais kartu 

su kitais specialistų komandos nariais dalyvauja rengiant Individualią 

profesinės reabilitacijos programą, kurioje numato reikiamas socialinio 

poveikio priemones psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimui ir 

lavinimui bei socialinių problemų, trukdančių profesinei veiklai, 

sprendimui; 

 pagal individualius asmens poreikius teikia psichosocialinių bei 

specialiųjų, sąlygotų negalios pobūdžio, savybių, reikalingų darbui, 

atkūrimo ir lavinimo paslaugas socialinio poveikio priemonėmis; 

 pagal individualius asmens poreikius padeda spręsti socialinio 

pobūdžio problemas, trukdančias profesinei veiklai, taikydamas 

socialinio poveikio priemones; 

 bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais 

asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas 

asmens socialinių bei psichosocialinių ar kitų savybių atkūrimo/lavinimo 

klausimais; 

 dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius bei 

galutinius asmens reabilitacijos tikslus bei pasiektus rezultatus, pagal 

savo kompetenciją rengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių 

veiksmų; 

 esant poreikiui, kartu su kitais specialistais atlieka darbo vietoje 

darbo vietos keliamų reikalavimų asmens psichosocialinėms savybės 

įvertinimą, rengia rekomendacijas dėl darbo vietos pritaikymo; 
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 numato, planuoja ir organizuoja socialinio darbuotojo užsiėmimus, 

atsižvelgdamas į reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius 

bei taiko tinkamus darbo metodus; 

 atlieka socialinio darbuotojo paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

 esant poreikiui konsultuoja kliento artimuosius individualios 

profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais siekiant 

užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

5. Psichologas Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas atlieka šias funkcijas: 

 Vertina asmens pasirinktos profesinės kvalifikacijos ir/ar 

potencialios darbo vietos keliamus reikalavimus asmens 

psichosocialiniams profesiniams gebėjimams; 

 vertina asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus, reikalingus 

pasirinktai profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ar tinkamai atlikti būsimą 

darbą; 

 atlieka psichologinį įvertinimą, apimantį asmens psichoemocinės 

būklės, kognityvinių, intelekto gebėjimų, asmenybės savybių ir 

specifinių, negalios pobūdžio sąlygotų savybių, reikalingų tinkamai 

atlikti būsimą darbą, vertinimą; 

 parengia darbo vietų keliamų reikalavimų asmens 

psichosocialiniams profesiniams gebėjimams ir asmens psichosocialinių 

profesinių gebėjimų, reikalingų būsimam darbui atlikti, įvertinimo 

profilius ir atlieka jų palyginimą; 

 remdamasis psichologinio įvertinimo, psichosocialinių profesinių 

gebėjimų įvertinimo rezultatais bei psichosocialinių profesinių gebėjimų 

ir darbo vietos reikalavimų palyginimu parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir lavinimo; 

 analizuoja asmens motyvaciją mokytis ir dirbti darbą, atitinkantį 

asmens gebėjimus bei asmenines savybes; 

 konsultuoja asmenį profesinio kryptingumo bei tinkamumo ir 

profesinės karjeros planavimo klausimais; 

 sprendžia asmens motyvacijos problemas ir teikia pagalbą asmeniui 

renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į asmens individualius 

interesus, gebėjimus, polinkius, individualius poreikius, sąlygotus 

negalios pobūdžio, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų 

ir darbo galimybes; 

 bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais praktinio profesinio 

išbandymo paslaugas, asmens motyvacijos didinimo klausimais; 

 remdamasis asmens psichologinio įvertinimo, psichosocialinių 

profesinių gebėjimų įvertinimo bei profesinio orientavimo ir 

konsultavimo rezultatais kartu su kitais specialistų komandos nariais 

dalyvauja rengiant Individualią profesinės reabilitacijos programą; 

 numato reikiamas psichologinio poveikio priemones 

psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimui ir lavinimui bei 

psichologinių, emocinių, motyvacijos problemų, trukdančių profesinei 

veiklai, sprendimui; 

 pagal individualius asmens poreikius teikia psichosocialinių, 

kognityvinių gebėjimų bei specifinių, sąlygotų negalios pobūdžio 

savybių, reikalingų darbui, atkūrimo ir lavinimo paslaugas psichologinio 
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poveikio priemonėmis; 

 teikia profesinės motyvacijos ugdymo, psichologinių, emocinių 

sunkumų, trukdančių profesinei veiklai, mažinimo paslaugas taikydamas 

psichologinio poveikio priemones; 

 bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais 

asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugas 

asmens psichologinių bei psichosocialinių ar kitų savybių 

atkūrimo/lavinimo klausimais,  

 dalyvauja komandiniuose pasitarimuose; 

 vertina tarpinius bei galutinius asmens reabilitacijos tikslus bei 

pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų; 

 pagalbos įsidarbinant metu teikia motyvacijos dirbti konkretų darbą 

didinimo ir psichologinio pasirengimo dirbti paslaugas, sprendžia 

iškilusias psichologines problemas; 

 teikia savęs pristatymo, pokalbio su darbdaviu įgūdžių lavinimo 

paslaugas; 

 teikia psichologinę pagalbą adaptuojantis asmeniui darbo vietoje; 

 esant poreikiui, kartu su kitais specialistais atlieka darbo vietoje 

darbo vietos keliamų reikalavimų asmens psichosocalinėms savybės 

įvertinimą, rengia rekomendacijas dėl darbo vietos pritaikymo; 

 numato, planuoja ir organizuoja psichologo užsiėmimus, 

atsižvelgdamas į reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius 

bei taiko tinkamus darbo metodus; 

 atlieka psichologo paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

 esant poreikiui konsultuoja kliento  šeimos narius ar globėjus 

individualios profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo 

klausimais siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

6. 

 

Atvejo 

vadybininkas 

Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 

funkcijas: 

 supažindina ir aptaria su klientu pagrindinius profesinės 

reabilitacijos tikslus ir paslaugų teikimo tvarką; 

 paaiškina klientui apie įsitraukimo į profesinės reabilitacijos 

programą ir aktyvaus dalyvavimo jame svarbą; 

 organizuoja ir koordinuoja visą kliento profesinės reabilitacijos 

programos įgyvendinimo eigą; 

 stebi kliento elgesį, pasiekimus visos profesinės reabilitacijos metu; 

 palaiko nuolatinį ryšį su klientu viso profesinės reabilitacijos 

proceso metu; 

 suteikia klientui reikiamą informaciją, susijusią su dalyvavimu 

profesinės reabilitacijos programoje; 

 bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais profesinės 

reabilitacijos paslaugas; 

 tarpininkauja sprendžiant iškilusias problemas profesinės 

reabilitacijos metu; 

 rengia atskaitas apie klientų profesinės reabilitacijos eigą, pasiektą 

pažangą; 

 dalyvauja kliento ir specialistų komandiniuose susitikimuose ir 

pasitarimuose; 
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 palaiko kliento motyvaciją dalyvauti profesinės reabilitacijos 

programoje; 

 tarpininkauja informacijos perdavimo procese; 

 esant poreikiui, konsultuoja kliento šeimos narius ar globėjus 

individualios profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo 

klausimais, siekdamas užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

7. Profesijos 

mokytojas 

Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 

funkcijas: 

 esant poreikiui, parengia asmenims su skirtingomis negaliomis 

profesinių gebėjimų profesinio mokymo klasėje įvertinimo užduotis ir 

priemones, remiantis pasirinktos profesijos/darbo vietos keliamais 

reikalavimais; 

 vertina asmens praktinius profesinius gebėjimus, reikalingus 

pasirinktai profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ar tinkamai atlikti būsimą 

darbą; 

 bendradarbiauja su specialistų komanda, rengiant darbo vietų 

keliamų reikalavimų asmens profesiniams gebėjimams ir asmens 

profesinių gebėjimų, reikalingų būsimam darbui atlikti, įvertinimo 

profilius, pateikdami duomenis apie praktinius profesinius gebėjimus; 

 vykdo praktinio profesijos išbandymo užsiėmimus, pateikdamas 

konkrečią profesiją atitinkančias bei jos specifiką atspindinčias darbines/ 

mokymosi užduotis; 

 informuoja apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes 

pagal pasirinktą profesiją; 

 organizuoja ir vykdo individualias, asmeniui reikalingas ir tinkamas 

darbo imitavimo pratybas, atsižvelgdamas į konkrečią pasirinktą 

profesiją ir/ar darbinę veiklą bei į specifinius trūkstamus asmens 

gebėjimus pasirinktai veiklai; 

 vykdo teorinį ir praktinį profesinį mokymą pagal profesinio 

mokymo programą; 

 atlieka tarpinius pasiekimų įvertinimus, rengia egzaminų teorines ir 

praktines užduotis; 

 bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais 

asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, 

dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir galutinius 

asmens pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų; 

 numato, planuoja ir organizuoja profesijos mokytojo užsiėmimus, 

atsižvelgdamas į reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius 

ir taiko tinkamus darbo metodus; 

 atlieka profesijos mokytojo paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

8. Įdarbinimo 

vadybininkas/ 

tarpininkas 

Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 

funkcijas: 

 surenka informaciją apie asmens išsilavinimą, darbo patirtį, darbo 

netekimo/ neturėjimo priežastis; 

 įvertina asmens profesinius polinkius bei pageidavimus, lūkesčius, 

susijusius su darbine veikla; 

 bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais vertinant 
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darbo vietos/ profesijos keliamus reikalavimus asmens profesiniams 

gebėjimams; 

 suteikia pagalbą numatant profesinę karjerą, išsiaiškinant ir 

aptariant asmens lūkesčius ir realias profesines galimybes; 

 informuoja apie į(si)darbinimo, mokymosi galimybes; 

 suteikia pagalbą klientui renkantis ir keičiant profesiją, atsižvelgiant 

į jo individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių 

profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes; 

 numato į(si)darbinimo perspektyvą, palaiko ryšius su galimais 

darbdaviais; 

 bendradarbiauja, suteikia informaciją apie įsidarbinimo galimybes 

asmens šeimos nariams (sutrikusio intelekto atveju); 

 formuoja savarankiškos darbo paieškos įgūdžius; 

 vykdo aktyvią darbo paiešką; 

 ugdo įsidarbinimo įgūdžius; 

 įdarbinant tarpininkauja su galimais darbdaviais, darbo biržomis, 

socialinėmis įmonėmis, neįgaliųjų atstovais ir kt.; 

 kartu su kitais specialistais atlieka potencialios darbo vietos 

įvertinimą siekiant nuspręsti, ar darbo vieta yra tinkama asmeniui, ar 

reikalingas darbo vietos pritaikymas; 

 konsultuoja darbdavius darbo vietos pritaikymo bei paramos 

klausimais; 

 teikia paramos darbo vietoje paslaugas asmeniui įsidarbinus: 

palaiko, konsultuoja asmenį su negalia darbo vietoje, siekiant ilgalaikio 

įsidarbinimo; 

 palaiko ryšius su asmeniu jam neįsidarbinus: vykdoma laisvos 

darbo vietos paieška; 

 konsultuoja darbdavius, darbo kolektyvą dėl negalios pobūdžio, 

specifikos; 

 atstovauja pokalbyje su darbdaviu (regos/klausos negalių atveju); 

 teikia lydėjimo į pokalbį su darbdaviu paslaugas (asmenims su 

regos negalia); 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

 dalyvauja komandiniuose aptarimuose ir pateikia įdarbinimo 

vadybininko išvadas ir rekomendacijas; 

 bendradarbiauja su įstaigos specialistų komanda, planuojant ir 

vykdant Individualią profesinės reabilitacijos programą; 

 numatyto, planuoja ir organizuoja įdarbinimo vadybininko 

užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus ir individualius asmens 

poreikius; 

 bendradarbiauja su teritorinėmis darbo biržomis, visuomeninėmis 

neįgaliųjų organizacijomis, visuomeninėmis ir valstybinėmis 

organizacijomis, darbdavių asociacijomis ir konfederacijomis, 

darbdaviais ir kitomis suinteresuotomis šalimis; 

 nuolat renka informaciją apie laisvas darbo vietas, pasitelkiant 

spaudą, internetą, teritorines darbo biržas, įdarbinimo agentūras, 

darbdavius bei socialinius ryšius; 

 viešina profesinės reabilitacijos centro pasiektus įdarbinimo 

rezultatus. 

9. Logoterapeutas Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 
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funkcijas: 

 Vertina asmens, atsižvelgiant į skirtingą negalios pobūdį, 

kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos profesinius gebėjimus, 

reikalingus pasirinktai profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar tinkamai 

atlikti būsimą darbą; 

 Remdamasis kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos profesinių 

gebėjimų įvertinimo rezultatais parengia išvadas ir rekomendacijas dėl 

asmens kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir lavinimo logoterapinio poveikio priemonėmis; 

 Padeda klientui įveikti arba sušvelninti kalbos ir kitus 

komunikacijos sutrikimus (kalbėjimo, kalbėjimo tempo, balso, kalbos, 

rašymo, skaitymo ir įvairius kitus komunikacijos sutrikimus); 

 Remdamasis asmens kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos 

įvertinimo rezultatais kartu su kitais specialistų komandos nariais 

dalyvauja rengiant Individualią profesinės reabilitacijos programą, 

kurioje  numato reikiamas logoterapinio poveikio priemones; 

 Numato, planuoja ir organizuoja logoterapinius užsiėmimus, 

atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus, asmens individualius poreikius bei 

taiko tinkamus metodus, skirtingos negalios atveju; 

 Esant poreikiui konsultuoja kliento šeimos narius ar globėjus; 

 Tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

10. Tiflopedagogas Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 

funkcijas: 

 vertina asmens su regos negalia  funkcinį regėjimą, regimąjį 

suvokimą, savitvarkos, orientacijos ir mobilumo, socialinius įgūdžius; 

 Vertina asmens su regos negalia Skaitymo, rašymo Brailio raštu 

gebėjimus; 

 vertina asmens su regos negalia gebėjimus naudotis kompensacine 

technika; 

 vertina  kompensacinės technikos priemonių naudojimo profesinėje 

veikloje poreikį ir teikia rekomendacijas;  

 remdamasis profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, parengia 

išvadas ir rekomendacijas dėl  tolimesnių veiksmų teikiant profesinės 

reabilitacijos paslaugas; 

 rengia išvadas ir rekomendacijas dėl galimybės mokytis ir dirbti 

pagal tam tikrą profesiją; 

 remdamasis asmens  profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio 

orientavimo ir konsultavimo rezultatais kartu su kitais specialistų 

komandos nariais dalyvauja rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą, kurioje numato reikiamas priemones profesinių 

gebėjimų atkūrimui ir lavinimui, trukdančių profesinei veiklai; 

 numato, planuoja ir organizuoja tiflopedagogo užsiėmimus, 

atsižvelgdamas į reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius 

ir taiko tinkamus darbo metodus; 

 lavina asmens su regos negalia orientaciją erdvėje ir mobilumo 

įgūdžius bei  atkuria trūkstamus gebėjimus; 

 lavina kompensacinių technikos priemonių naudojimo kasdienėje 

bei darbinėje veikloje įgūdžius  bei atkuria trūkstamus gebėjimus; 

 lavina/moko Skaitymo, rašymo Brailio raštu įgūdžius; 

 lavina ir  atkuria praktinius gyvenimo įgūdžius; 
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 lavina ir  atkuria asmens komunikacijos ir socialinius įgūdžius; 

 bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais 

asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, 

dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir galutinius 

asmens reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo 

kompetenciją rengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

 vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su tiflopedagogo 

funkcijomis teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

11.  Surdopedagogas Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 

funkcijas: 

 vertina asmens su klausos negalia kalbos lygį, kalbėjimo lygį, 

rašytinės kalbos lygį, gestų kalbos mokėjimo lygį, gebėjimą skaityti iš 

lūpų; 

 vertina asmens gebėjimus bendrauti telefonu, grupėje; 

 vertina, ar klientui yra reikalingos gestų kalbos vertėjo paslaugos, 

techninės pagalbos priemonės; 

 vertina asmens su klausos negalia gebėjimus naudotis techninės 

pagalbos priemonėmis; 

 vertina techninės pagalbos priemonių naudojimo profesinėje 

veikloje poreikį ir teikia rekomendacijas; 

 remdamasis profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, parengia 

išvadas ir rekomendacijas dėl  tolimesnių veiksmų teikiant profesinės 

reabilitacijos paslaugas; 

 rengia išvadas ir rekomendacijas dėl galimybės mokytis ir dirbti 

pagal tam tikrą profesiją; 

 remdamasis asmens  profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio 

orientavimo ir konsultavimo rezultatais kartu su kitais specialistų 

komandos nariais dalyvauja rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą, kurioje numato reikiamas priemones profesinių 

gebėjimų atkūrimui ir lavinimui, trukdančių profesinei veiklai; 

 numato, planuoja ir organizuoja surdopedagogo užsiėmimus, 

atsižvelgdamas į reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius 

ir taiko tinkamus darbo metodus; 

 lavina asmens tartį ir žodinę kalbą, skaitymą, rašymą, 

sensomotoriką taikydamas lavinimo užduotis; 

 lavina mokėjimą aktyviai klausytis ir girdėti, naudotis vaizdinėmis 

mokymosi priemonėmis; 

 lavina gestų kalbą, gebėjimą skaityti iš lūpų; 

 plečia darbinį žodyną (tai yra, moko tam tikrų sąvokų, naudojamų 

vienokio ar kitokio pobūdžio darbinėse veiklose), tikslina vartojamas 

darbines sąvokas; 

 bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais 

asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, 

dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir galutinius 

asmens reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo 

kompetenciją rengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

 vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su tiflopedagogo 

funkcijomis teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 
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Šiais profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų funkcijų aprašais ir pavyzdiniais 

pareigybių aprašymais rekomenduojama vadovautis profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms 

atsižvelgiant į paslaugų gavėjų negalios pobūdį bei sunkumą. 

 

12. Gydytojas 

psichiatras 

Teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 

funkcijas: 

 vertina asmens, atvykusio į profesinės reabilitacijos programą 

psichinės sveikatos būklę, atsižvelgdamas į asmens norimos įgyti 

potencialios profesinės kvalifikacijos ir/ar darbo keliamus reikalavimus 

asmens psichinės sveikatos būklei, bei negalios sunkumą; 

 įvertina atkryčio riziką ir teikia rekomendacijas dėl atkryčio 

prevencijos; 

 teikia individualias psichiatro konsultacijas esant poreikiui; 

 analizuoja asmens psichinės sveikatos būklės įvertinimo rezultatus 

ir, remdamasis įvertinimo rezultatais, rengia išvadas ir rekomendacijas 

dėl: galimybių ir apribojimų įgyti konkrečią profesinę kvalifikaciją/as ar 

dirbti konkretų darbą; darbo pobūdžio, darbo dienos trukmės; indikacijų 

ir kontraindikacijų, susijusių su konkretaus asmens dalyvavimu 

profesinės reabilitacijos programoje; individualią profesinės 

reabilitacijos programą sudarančių paslaugų; tolimesnių specialistų 

veiksmų profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo etapuose ir kt.; 

 bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais darbuotojais, 

teikiančiais profesinės reabilitacijos paslaugas, prižiūri teikiamų 

paslaugų kokybę, analizuoja informaciją/duomenis, juos apibendrina bei 

įvertina pokyčius, dalyvauja komandos susirinkimuose, pristato/aptaria 

sudėtingus atvejus; 

 pagal poreikį pakartotinai vertina kliento psichinės sveikatos 

būseną, teikia rekomendacijas asmeniui ir komandos specialistams dėl 

būtinų ir savalaikių intervencijų siekiant palaikyti asmens psichinės 

sveikatos stabilumą profesinės reabilitacijos metu; 

 informuoja psichikos sveikatos priežiūros specialistus, gydytojus 

psichiatrus dirbančius psichikos sveiktos centruose apie kliento būklės 

pokyčius, atkrytį profesinės reabilitacijos proceso metu; 

 dalyvauja komandos susirinkimuose, teikia išvadas bei 

rekomendacijas dėl individualios profesinės reabilitacijos plano/ 

programos sudarymo ir tolimesnės profesinės reabilitacijos eigos; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

 vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su gydytojo 

psichiatro/konsultanto funkcijomis teikiant profesinės reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems. 
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Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, dirbančio profesinės reabilitacijos įstaigoje, pavyzdinis 

pareigybės nuostatų aprašymas 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (toliau – FMR gydytojas), dirbančio profesinės 

reabilitacijos įstaigoje, pavyzdinis pareigybės nuostatų aprašymas reglamentuoja FMR gydytojo, dirbančio 

įstaigoje, teikiančioje profesinės reabilitacijos paslaugas, veiklą. 

2. FMR gydytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos medicinos norma 

MN 123:2004 „Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, įstaigos įstatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, Etikos 

kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis, profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančio FMR gydytojo pareigybės nuostatais ir kitais normatyviniais dokumentais. 

3. FMR gydytojas dirba savarankiškai ir vadovauja bei koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančių specialistų komandos darbą.  

4. FMR gydytojas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis Vyriausybės patvirtintais, įstaigoje įdiegtais 

paslaugų kokybės standartais. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai FMR gydytojui: 

5.1. FMR gydytojas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentūrą;  

5.2. FMR gydytojas turi turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis 

fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo praktika; 

5.3. FMR gydytojas privalo tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 

nustatyta tvarka; 

5.4. FMR gydytojas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar aukštesnei 

profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6. FMR gydytojas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje:  

6.1. galiojančius  Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius 

neįgaliųjų socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

6.2. pažangius ir efektyvius reabilitacijos  metodus; 

6.3. neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

6.4. skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų profesinės reabilitacijos ypatumus; 

6.5. holistiniu požiūriu paremtus paslaugų teikimo principus; 

6.6. profesinės reabilitacijos metodus, metodikas, standartus ir jų taikymo sritis;  

6.7. darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymo principus; 



 89           VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

6.8. funkcinės būklės, darbingumo įvertinimo ir atkūrimo metodus ir priemones (kineziterapijos, 

ergoterapijos, fizioterapijos ir kt.) ir jų taikymo ypatumus skirtingas negalias turintiems asmenims; 

6.9. fizinės medicinos reabilitacijos ypatumus įvairių negalios rūšių atvejais: klausos, regos, fizinės, 

intelekto sutrikimo, psichikos ligų, kompleksinės; 

6.10. fizinės medicinos reabilitacijos priemones: kineziterapiją, ergoterapiją, fizikinius veiksnius, 

protezinius, ortopedijos gaminius ir techninę pagalbą, edukaciją, medikamentinį gydymą įvairių negalių 

atvejais; 

6.11. funkcinio pajėgumo vertinimo ir psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo metodus, jų 

taikymo principus ir turėti bent vieno jų taikymo licenciją; 

6.12. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo ir jos tobulinimo principus ir priemones; 

6.13. specialistų komandos darbo principus; 

6.14. reabilitacijos tikslų ir individualių įstaigos klientų tikslų nustatymo, tarpinių ir galutinių rezultatų 

įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūras. 

II. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo funkcijos 

7. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, dirbantis įstaigoje, teikiančioje profesinės 

reabilitacijos paslaugas, atlieka šias funkcijas: 

7.1. vadovauja ir koordinuoja profesinių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų 

komandos darbą.  

7.2. įvertina atvykusio į profesinės reabilitacijos programą asmens funkcinę būklę ir jo galimybes 

dirbti, atsižvelgdamas į asmens norimos įgyti profesinės kvalifikacijos ir/ar darbo keliamus reikalavimus, į 

asmens funkcinių sutrikimų pobūdį ir sunkumą, negalios pobūdį ir kitus faktorius; 

7.3. nustato asmens specialiuosius poreikius; 

7.4. remdamasis asmens funkcinės būklės įvertinimo rezultatais, parengia išvadas ir rekomendacijas 

dėl:  

 indikacijų ir kontraindikacijų, susijusių su konkretaus asmens dalyvavimu profesinės 

reabilitacijos programoje; 

 galimybių ir apribojimų  įgyti konkrečią profesinę kvalifikaciją ar dirbti konkretų darbą; 

 techninės pagalbos priemonių poreikio; 

 tolimesnių profesinės reabilitacijos komandos veiksmų teikiant profesinių gebėjimų įvertinimo ir atkūrimo 

paslaugas; 

7.5. dalyvauja specialistų komandos darbe rengiant Individualią profesinės reabilitacijos programą; 

7.6. skiria reabilitacinio poveikio procedūras pagal indikacijas ir kontraindikacijas;  
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7.7. dalyvauja komandiniuose aptarimuose ir teikia medicinines išvadas ir rekomendacijas; 

7.8. atlieka profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmeniui stebėseną;  

7.9. tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

III. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo atsakomybė 

8. FMR gydytojas atsako už: 

8.1. padarytas profesines ir etines klaidas; 

8.2. aplaidumą ar netinkamą priklausančių funkcijų vykdymą,  

8.3. klientams padarytą žalą; 

8.4. savo kompetencijos viršijimą; 

8.5. patikėtos informacijos išsaugojimą; 

8.6. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.7. pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą FMR gydytojas atsako įstaigos darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

      ______________________________  
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Kineziterapeuto, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų 

aprašymas 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Kineziterapeuto, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pareigybės nuostatai reglamentuoja 

kineziterapeuto, dirbančio profesinės reabilitacijos įstaigoje ir teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, 

veiklą. 

2. Kineziterapeutas pagal savo kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją teikia asmens profesinių 

gebėjimų įvertinimo ir asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugas neįgaliesiems ir 

dalyvauja specialistų komandos darbe.  

3. Kineziterapeutas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos medicinos norma 

MN 124:2004 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimą ir kineziterapeuto darbą, įstaigos įstatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, 

profesinės etikos kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis, profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančio kineziterapeuto pareigybės nuostatais ir kitais normatyviniais dokumentais. 

4. Kineziterapeutas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis teisės aktų patvirtintais, įstaigoje įdiegtais 

paslaugų teikimo kokybės standartais. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai kineziterapeutui: 

5.1. Kineziterapeutas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs kineziterapijos studijas Lietuvos Respublikos 

teisės aktais valstybės pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti kineziterapijos studijų programą.  

5.2. Kineziterapeutas privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose pagal savo profesinę sritį ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

5.3. Kineziterapeutas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar aukštesnei 

profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6. Kineziterapeutas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

6.1. galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

6.2. asmenų su negalia profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

6.3. kineziterapijos su skirtingo pobūdžio ir sunkumo negalią turinčiais asmenimis principus; 
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6.4. skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų organizmo ypatumus, fizinių pratimų 

poveikį šių asmenų organizmui; 

6.5. funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo principus ir metodus; 

6.6. aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, fizioterapijos priemones; 

6.7.  funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus; 

6.8. gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos ir fizioprofilaktikos priemones ir metodus; 

6.9. asmens su negalia funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) kineziterapijos 

priemonėmis atkūrimo ir lavinimo principus; 

6.10. įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas, standartus ir  

jų taikymo principus ir technikas; 

6.11. individualaus ir grupinio darbo su įstaigos klientais principus ir metodus atsižvelgiant į 

individualius šių asmenų poreikius pagal negalios pobūdį ir specifiką; 

6.12. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo ir jos tobulinimo principus ir priemones; 

6.13. darbo specialistų komandoje principus; 

6.14. paslaugos ir individualių įstaigos klientų tikslų nustatymo, tarpinių ir galutinių rezultatų 

įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūrą. 

 

II. Kineziterapeuto funkcijos 

 

7. Kineziterapeutas, teikiantis profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, atlieka šias funkcijas: 

7.1. įvertina asmens pasirinktos profesinės kvalifikacijos ir/ar potencialios darbo vietos keliamus 

reikalavimus asmens fiziniams gebėjimams;  

7.2. įvertina asmens funkcinį pajėgumą/ fizines savybes, reikalingas pasirinktai profesinei 

kvalifikacijai įgyti ir/ ar tinkamai atlikti būsimą darbą; 

7.3. parengia darbo vietų keliamų reikalavimų asmens fiziniams gebėjimams ir asmens fizinių 

gebėjimų, reikalingų būsimam darbui atlikti, įvertinimo profilius ir atlieka jų palyginimą; 

7.4. remdamasis funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo rezultatais bei 

fizinių gebėjimų ir darbo vietos reikalavimų palyginimu parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens fizinių 

savybių atkūrimo ir lavinimo; 

7.5. konsultuoja darbdavius darbo vietos pritaikymo klausimais; 

7.6. remdamasis asmens funkcinio pajėgumo įvertinimo rezultatais kartu su kitais specialistų 

komandos nariais dalyvauja rengiant Individualią profesinės reabilitacijos programą, kurioje numato reikiamas 

kineziterapinio poveikio priemones funkcinių savybių atkūrimui ir lavinimui; 
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7.7. pagal individualius asmens poreikius atlieka funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų 

darbui) atkūrimą ir/ar naujų išugdymą kineziterapijos priemonėmis; 

7.8. supažindina klientus su reikiamomis ortopedinėmis, techninės pagalbos priemonėmis ir moko 

jomis naudotis; 

7.9. bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir 

galutinius asmens reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų; 

7.10. esant poreikiui, kartu su kitais specialistais galimoje kliento darbo vietoje atlieka darbo vietos 

keliamų reikalavimų asmens fizinėms savybės įvertinimą, rengia rekomendacijas dėl darbo vietos pritaikymo; 

7.11. numato, planuoja ir organizuoja kineziterapeuto užsiėmimus, atsižvelgdamas į reabilitacijos 

tikslus ir asmens individualius poreikius ir taiko tinkamus darbo metodus; 

7.12. atlieka kineziterapeuto paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

7.13. esant poreikiui, konsultuoja kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekdamas užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

7.14. tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

7.15. vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su kineziterapeuto funkcijomis, teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

III. Kineziterapeuto atsakomybė 

8. Kineziterapeutas atsako už: 

8.1. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.2. patikėtos informacijos panaudojimą, išsaugojimą ir konfidencialumą; 

8.3 duomenų tikslumą ir teisingumą, atliekant testus, vertinant neįgaliųjų darbingumą; 

8.4. pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 

9. Kineziterapeutas už savo padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą 

ar etikos reikalavimų pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

   _____________________________________ 
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Ergoterapeuto, tiekiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų aprašymas 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Ergoterapeuto, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pareigybės nuostatai reglamentuoja 

ergoterapeuto, dirbančio profesinės reabilitacijos įstaigoje ir teikiančio profesinės 

reabilitacijos paslaugas, veiklą. 

2. Ergoterapeutas pagal savo kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją teikia asmens profesinių gebėjimų 

įvertinimo, asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugas neįgaliesiems ir dalyvauja 

specialistų komandos darbe. 

3. Ergoterapeutas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos medicinos norma MN 125:2004 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir ergoterapeuto darbą, įstaigos įstatais, įstaigos 

darbo tvarkos taisyklėmis, profesinės etikos kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

instrukcijomis, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančio ergoterapeuto pareigybės nuostatais ir kitais 

normatyviniais dokumentais. 

4. Ergoterapeutas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis teisės aktų patvirtintais, įstaigoje įdiegtais 

paslaugų teikimo kokybės standartais. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai ergoterapeutui: 

 Ergoterapeutas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs ergoterapijos studijas Lietuvos Respublikos 

teisės aktais valstybės pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti ergoterapijos studijų programą. 

 Ergoterapeutas privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose pagal savo profesinę sritį ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

 Ergoterapeutas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar aukštesnei 

profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6. Ergoterapeutas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

 galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

 neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

 įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas, standartus ir jų 

taikymo principus ir technikas; 

 ergoterapijos su neįgaliaisiais specifiką atsižvelgiant į įstaigos klientų negalios pobūdį ir sunkumą; 
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 funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo principus ir metodus; 

 asmenų su skirtingomis negaliomis savarankiškumo įgūdžių vertinimo principus ir metodus; 

 ergoterapinio poveikio priemones, reikalingas asmens pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimui; 

 darbo imitavimo ergoterapijos priemonėmis principus; 

 skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų organizmo ypatumus; 

 asmens su negalia fizinių savybių grąžinimo ir lavinimo principus; 

 techninės pagalbos priemonių taikymo principus asmenims su skirtingomis negaliomis; 

 paslaugos ir individualių kliento tikslų nustatymo, tarpinių ir galutinių rezultatų įvertinimo, išvadų ir 

rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūrą; 

 darbo specialistų komandoje principus; 

 teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo ir jos tobulinimo principus ir priemones. 

 

II. Ergoterapeuto funkcijos 

 

7. Ergoterapeutas, teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias funkcijas: 

 vertina asmens pasirinktos profesinės kvalifikacijos ir/ar potencialios darbo vietos keliamus 

reikalavimus funkcinio pajėgumo gebėjimams; 

 įvertina asmens funkcinį pajėgumą ir negalios sąlygotas specialiąsias savybes (pvz., smulkiosios 

motorikos ir lytos funkcijas regos negalios atveju) reikalingas pasirinktai profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar 

tinkamai atlikti būsimą darbą; 

 atlieka asmens su negalia savarankiškumo įgūdžių (darbo/mokymosi vietoje), reikalingų 

pasirinktai profesinei veiklai, įvertinimą; 

 parengia darbo vietų keliamų reikalavimų asmens fiziniams gebėjimams ir asmens fizinių 

gebėjimų, reikalingų būsimam darbui atlikti, įvertinimo profilius ir atlieka jų palyginimą; 

 remdamasis funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo rezultatais bei 

fizinių gebėjimų ir darbo vietos reikalavimų palyginimu parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens fizinių 

savybių atkūrimo ir lavinimo; 

 įvertina asmens profesinio mokymosi aplinkos sąlygų pritaikymo poreikį; 

 pagal poreikį sudaro darbo aplinkos pritaikymo pagal ergonominius reikalavimus planą, parenka 

tinkamas technines pagalbos priemones sutrikusių funkcijų kompensavimui; 

 konsultuoja darbdavius darbo vietos pritaikymo klausimais; 

 remdamasis asmens funkcinio pajėgumo įvertinimo rezultatais kartu su kitais specialistų 

komandos nariais dalyvauja rengiant Individualią profesinės reabilitacijos programą, kurioje numato reikiamas 

darbo imitavimo ir ergoterapinio poveikio priemones fizinių savybių atkūrimui ir lavinimui; 
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 parengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens savarankiškumo 

atkūrimu ir lavinimu, fizinių gebėjimų/savybių atkūrimu bei lavinimu darbo imitavimo ir ergoterapijos 

priemonėmis; 

 stebi profesinių gebėjimų įvertinimo, atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo mokymo klasėje procesą ir 

atlieka korekcinius veiksmus mokymosi aplinkos pritaikymo atžvilgiu; 

 įvertina techninių pagalbos priemonių poreikį (darbo/mokymosi vietoje) pagal negalios pobūdį ir 

sunkumą ir moko jomis naudotis;  

 pagal individualius asmens poreikius atlieka funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų 

darbui) atkūrimą ir/ar naujų išugdymą ergoterapijos ir darbo imitavimo priemonėmis; 

 atlieka asmens su negalia savarankiškumo įgūdžių, reikalingų pasirinktai profesinei veiklai, 

lavinimą; 

 pagal negalios pobūdį ir sunkumą lavina asmens smulkiąją motoriką, lytą ir kitas fizines savybes, 

reikalingas pasirinktai profesinei veiklai atlikti; 

 moko ergonomiškų darbinių padėčių atsižvelgiant į negalios pobūdį, sunkumą ir pasirinktą 

profesiją; 

 bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir 

galutinius asmens pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių 

veiksmų; 

 esant poreikiui, kartu su kitais specialistais galimoje asmens darbo vietoje atlieka darbo vietos 

keliamų reikalavimų asmens fizinėms savybės įvertinimą, rengia rekomendacijas dėl darbo vietos pritaikymo; 

 numato, planuoja ir organizuoja ergoterapeuto užsiėmimus, atsižvelgdamas į reabilitacijos tikslus 

ir asmens individualius poreikius ir taiko tinkamus darbo metodus; 

 atlieka ergoterapeuto paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

 esant poreikiui, konsultuoja kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekdamas užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

 vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su ergoterapeuto funkcijomis, teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

 

III. Ergoterapeuto atsakomybė 

 

8. Ergoterapeutas atsako už: 

8.1. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 
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8.2. patikėtos informacijos panaudojimą, išsaugojimą ir konfidencialumą; 

8.3 duomenų tikslumą ir teisingumą, atliekant testus, vertinant neįgaliųjų darbingumą; 

8.4. pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 

9. Ergoterapeutas už savo padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar 

etikos reikalavimų pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

   __________________________________________________ 
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Socialinio darbuotojo, tiekiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų 

aprašymas 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Socialinio darbuotojo, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės 

nuostatų aprašymas reglamentuoja socialinio darbuotojo, dirbančio profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančioje įstaigoje, veiklą. 

2. Socialinis darbuotojas pagal savo kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją teikia asmens 

profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, asmens profesinių gebėjimų atkūrimo 

ir/ar naujų išugdymo paslaugas neįgaliesiems ir dalyvauja specialistų komandos darbe. 

3. Socialinis darbuotojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir socialinio darbuotojo darbą, įstaigos įstatais, 

įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, profesinės etikos kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

instrukcijomis, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančio socialinio darbuotojo pareigybės nuostatais ir kitais 

normatyviniais dokumentais. 

4. Socialinis darbuotojas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis teisės aktų patvirtintinais, įstaigoje 

įdiegtais paslaugų teikimo kokybės standartais. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai socialiniam darbuotojui: 

5.1. Socialinis darbuotojas privalo turėti ar siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą 

išsilavinimą. Socialinio darbo ar jam prilyginto išsilavinimo sąrašą nustato Socialinės apsaugos ir darbo 

ministras. 

5.2. Socialinis darbuotojas privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose pagal savo profesinę sritį bei profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose. 

5.3. Socialinis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar 

aukštesnei profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6. Socialinis darbuotojas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

6.1. galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius 

neįgaliųjų socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

6.2. Lietuvos socialinės apsaugos sistemą ir socialinės apsaugos sistemą reglamentuojančius teisės 

aktus; 
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6.3. neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

6.4. įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas, standartus ir jų 

taikymo principus ir technikas; 

6.5. darbo su neįgaliaisiais specifiką atsižvelgiant į įstaigos klientų negalios pobūdį, socialinius ir 

psichologinius šio darbo aspektus; 

6.6. socialinio darbo su individu ir grupe principus ir metodus atsižvelgiant į skirtingą negalios 

pobūdį ir sunkumą; 

6.7. asmenų su negalia socialinės situacijos vertinimo metodus; 

6.8. psichosocialinių gebėjimų įvertinimo principus ir metodus; 

6.9. profesinio konsultavimo, informavimo, orientavimo metodus ir technikas ir jų taikymo principus;  

6.10. socialinio poveikio metodus ir priemones, reikalingas asmens pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje 

atkūrimui; 

6.11. paslaugos ir individualių kliento tikslų nustatymo, tarpinių ir galutinių rezultatų įvertinimo, 

išvadų ir rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūrą; 

6.12. darbo tarpdisciplininėje specialistų komandoje principus; 

6.13. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo ir jos tobulinimo principus ir priemones. 

II. Socialinio darbuotojo funkcijos 

 

7. Socialinis darbuotojas, teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias funkcijas: 

7.1. vertina asmens pasirinktos profesinės kvalifikacijos ir/ar potencialios darbo vietos keliamus 

reikalavimus asmens psichosocialiniams profesiniams gebėjimams; 

7.2. renka, įvertina ir sistemina duomenis apie asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos 

programoje, socialinę situaciją; 

7.3. vertina asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus, reikalingus profesinei kvalifikacijai įgyti 

ir/ ar tinkamai atlikti būsimą darbą; 

7.4. parengia darbo vietų keliamų reikalavimų asmens psichosocialiniams profesiniams gebėjimams 

ir asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų, reikalingų būsimam darbui atlikti, įvertinimo profilius ir atlieka 

jų palyginimą; 

7.5. remdamasis psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, psichosocialinių 

profesinių gebėjimų ir darbo vietos keliamų reikalavimų palyginimu, parengia išvadas ir rekomendacijas dėl 

asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimo ir lavinimo socialinio poveikio priemonėmis; 

7.6. konsultuoja asmenį profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo 

klausimais; 
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7.7. informuoja apie profesinio mokymosi ir įsidarbinimo galimybes; 

7.8. suteikia pagalbą asmeniui renkantis ir/ ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias 

savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus, mokymosi, studijų ir darbo galimybes; 

7.9. remdamasis asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir 

konsultavimo rezultatais kartu su kitais specialistų komandos nariais dalyvauja rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą, kurioje numato reikiamas socialinio poveikio priemones psichosocialinių profesinių 

gebėjimų atkūrimui ir lavinimui, socialinių problemų, trukdančių profesinei veiklai, sprendimui; 

7.10. pagal individualius asmens poreikius teikia psichosocialinių ir specialiųjų, sąlygotų negalios 

pobūdžio, savybių, reikalingų darbui, atkūrimo ir lavinimo paslaugas socialinio poveikio priemonėmis; 

7.11. pagal individualius asmens poreikius padeda spręsti socialinio pobūdžio problemas, trukdančias 

profesinei veiklai, taikydamas socialinio poveikio priemones; 

7.12. bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, asmens socialinių ir psichosocialinių ar kitų savybių 

atkūrimo/lavinimo klausimais, dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir galutinius asmens 

reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengia išvadas ir rekomendacijas dėl 

tolimesnių veiksmų; 

7.13. esant poreikiui, kartu su kitais specialistais atlieka darbo vietoje darbo vietos keliamų 

reikalavimų asmens psichosocialinėms savybės įvertinimą, rengia rekomendacijas dėl darbo vietos pritaikymo; 

7.14. numato, planuoja ir organizuoja socialinio darbuotojo užsiėmimus, atsižvelgdamas į reabilitacijos 

tikslus ir asmens individualius poreikius ir taiko tinkamus darbo metodus; 

7.15. atlieka socialinio darbuotojo paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

7.16. esant poreikiui, konsultuoja kliento artimuosius individualios profesinės reabilitacijos programos 

įgyvendinimo klausimais, siekdamas užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

7.18. tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

7.19. vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su socialinio darbuotojo funkcijomis teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

III. Socialinio darbuotojo atsakomybė 

 

8. Socialinis darbuotojas atsako už:  

8.1. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.2. patikėtos informacijos panaudojimą, išsaugojimą ir konfidencialumą; 

8.3. pateikiamų duomenų tikslumą ir teisingumą; 

8.4. pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 
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9. Socialinis darbuotojas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą paskirtų funkcijų vykdymą ar 

etikos reikalavimų pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_________________________________ 
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Psichologo, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų aprašymas 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Psichologo, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pareigybės nuostatai reglamentuoja 

psichologo, dirbančio profesinės reabilitacijos įstaigoje ir teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, veiklą. 

2. Psichologas pagal savo kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją teikia asmens profesinių gebėjimų 

įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo, 

pagalbos įsidarbinant paslaugas neįgaliesiems ir dalyvauja specialistų komandos darbe. 

3. Psichologas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimą ir psichologo darbą, įstaigos įstatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, 

profesinės etikos kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis, profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančio psichologo pareigybės nuostatais ir kitais normatyviniais dokumentais. 

4. Psichologas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis teisės aktų patvirtintais, įstaigoje įdiegtais 

paslaugų teikimo kokybės standartais. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai psichologui: 

5.1. Psichologas turi turėti psichologo specialybės aukštąjį išsilavinimą (klinikinės, sveikatos ar 

organizacinės specializacijos) ir psichologijos magistro laipsnį arba jam atitinkantį psichologijos aukštojo 

mokslo diplomą.  

5.2. Psichologas privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal savo profesinę sritį ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose. 

5.3. Psichologas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar aukštesnei 

profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6. Psichologas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

6.1. galiojančius  Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius 

neįgaliųjų socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

6.2. neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

6.3. bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

6.4. darbo su neįgaliaisiais specifiką atsižvelgiant į įstaigos klientų negalios pobūdį ir psichologinius 

šio darbo aspektus; 

6.5. psichologinio įvertinimo metodus;  

6.6. psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  
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6.7. profesinio konsultavimo, orientavimo ir motyvavimo dirbti metodus ir technikas bei jų taikymo 

principus;  

6.8. psichologinio poveikio metodus ir priemones, reikalingas asmens pajėgumo dalyvauti darbo 

rinkoje atkūrimui; 

6.9. įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas ir standartus ir  

jų taikymo principus ir technikas; 

6.10. individualaus ir grupinio darbo su įstaigos klientais principus ir metodus atsižvelgiant į 

individualius šių asmenų poreikius pagal negalios pobūdį ir specifiką; 

6.11. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo bei jos tobulinimo principus ir priemones; 

6.12. darbo specialistų komandoje principus; 

6.13. paslaugos ir individualių įstaigos klientų tikslų nustatymo, tarpinių ir galutinių rezultatų 

įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūrą. 

II. Psichologo funkcijos 

 

7. Psichologas, teikiantis profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, atlieka šias funkcijas: 

7.1. vertina asmens pasirinktos profesinės kvalifikacijos ir/ar potencialios darbo vietos keliamus 

reikalavimus asmens psichosocialiniams profesiniams gebėjimams; 

7.2. vertina asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus, reikalingus pasirinktai profesinei 

kvalifikacijai įgyti ir/ar tinkamai atlikti būsimą darbą; 

7.3. atlieka psichologinį įvertinimą, apimantį asmens psichoemocinės būklės, kognityvinių, intelekto 

gebėjimų, asmenybės savybių ir specifinių, negalios pobūdžio sąlygotų savybių, reikalingų tinkamai atlikti 

būsimą darbą, vertinimą. Psichologinio įvertinimo atlikimą reglamentuoja Lietuvos psichologų sąjungos 

standartizuotų psichologinio įvertinimo metodikų reglamentas;  

7.4. parengia darbo vietų keliamų reikalavimų asmens psichosocialiniams profesiniams gebėjimams ir 

asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų, reikalingų būsimam darbui atlikti, įvertinimo profilius ir atlieka jų 

palyginimą; 

7.5. remdamasis psichologinio įvertinimo, psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, 

psichosocialinių profesinių gebėjimų ir darbo vietos reikalavimų palyginimu, parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimo ir lavinimo; 

7.6. analizuoja asmens motyvaciją mokytis ir dirbti darbą, atitinkantį asmens gebėjimus ir asmenines 

savybes; 

7.7. konsultuoja asmenį profesinio kryptingumo bei tinkamumo ir profesinės karjeros planavimo 

klausimais; 
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7.8. sprendžia asmens motyvacijos problemas ir teikia pagalbą asmeniui renkantis ar keičiant profesiją, 

atsižvelgdamas į asmens individualius interesus, gebėjimus, polinkius, individualius poreikius, sąlygotus 

negalios pobūdžio, konkrečių profesijų ypatumus, mokymosi, studijų ir darbo galimybes; 

7.9. bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais praktinio profesinio išbandymo paslaugas, asmens 

motyvacijos didinimo klausimais;  

7.10. remdamasis asmens psichologinio įvertinimo, psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo, 

profesinio orientavimo ir konsultavimo rezultatais kartu su kitais specialistų komandos nariais dalyvauja 

rengiant Individualią profesinės reabilitacijos programą, kurioje numato reikiamas psichologinio poveikio 

priemones psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimui ir lavinimui, psichologinių, emocinių, motyvacijos 

problemų, trukdančių profesinei veiklai, sprendimui.  

7.11. pagal individualius asmens poreikius teikia psichosocialinių, kognityvinių gebėjimų ir specifinių, 

sąlygotų negalios pobūdžio, savybių, reikalingų darbui, atkūrimo ir lavinimo paslaugas psichologinio poveikio 

priemonėmis; 

7.12.  teikia profesinės motyvacijos ugdymo, psichologinių, emocinių sunkumų, trukdančių profesinei 

veiklai, mažinimo paslaugas taikydamas psichologinio poveikio priemones;   

7.13. bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugas, asmens psichologinių, psichosocialinių ar kitų savybių 

atkūrimo/lavinimo klausimais, dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir galutinius asmens 

reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengia išvadas ir rekomendacijas dėl 

tolimesnių veiksmų; 

7.14. pagalbos įsidarbinant metu teikia motyvacijos dirbti konkretų darbą didinimo ir psichologinio 

pasirengimo dirbti paslaugas, sprendžia iškilusias psichologines problemas; 

7.15. teikia savęs pristatymo, pokalbio su darbdaviu įgūdžių lavinimo paslaugas; 

7.16. teikia psichologinę pagalbą adaptuojantis asmeniui darbo vietoje; 

7.17 esant poreikiui, kartu su kitais specialistais potencialioje kliento darbo vietoje atlieka darbo vietos 

keliamų reikalavimų asmens psichosocalinėms savybėms įvertinimą, rengia rekomendacijas dėl darbo vietos 

pritaikymo; 

8.18. numato, planuoja ir organizuoja psichologo užsiėmimus, atsižvelgdamas į reabilitacijos tikslus ir 

asmens individualius poreikius ir taiko tinkamus darbo metodus; 

8.19. atlieka psichologo paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

8.20. esant poreikiui, konsultuoja kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekdamas užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

8.21. tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 
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8.22. vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis, teikiant profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

III. Psichologo atsakomybė 

  

8. Psichologas atsako už: 

8.1. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.2. patikėtos informacijos panaudojimą, išsaugojimą ir konfidencialumą; 

8.3. duomenų tikslumą ir teisingumą, atliekant testus, vertinant neįgaliųjų darbingumą; 

8.4. pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą.  

9. Psichologas už savo padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar 

etikos reikalavimų pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

  _____________________________ 
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Atvejo vadybininko, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų 

aprašymas 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Atvejo vadybininko, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pareigybės nuostatai 

reglamentuoja atvejo vadybininko, dirbančio profesinės reabilitacijos įstaigoje ir teikiančio profesinės 

reabilitacijos paslaugas, veiklą. 

2. Atvejo vadybininkas pagal savo kompetenciją koordinuoja asmens profesinių gebėjimų įvertinimo, 

profesinio orientavimo ir konsultavimo, asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo, pagalbos 

įsidarbinant paslaugų teikimą neįgaliesiems ir dalyvauja specialistų komandos darbe. 

3. Atvejo vadybininkas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, įstaigos įstatais, įstaigos darbo tvarkos 

taisyklėmis, profesinės etikos kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis, 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančio atvejo vadybininko pareigybės nuostatais ir kitais normatyviniais 

dokumentais. 

4. Atvejo vadybininkas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis teisės aktų patvirtintais, įstaigoje 

įdiegtais paslaugų teikimo kokybės standartais. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai atvejo vadybininkui: 

  Atvejo vadybininkas turi turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą. 

  Atvejo vadybininkas privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose pagal savo profesinę sritį ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

  Atvejo vadybininkas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar aukštesnei 

profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6.  Atvejo vadybininkas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

  galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

  neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

  darbo su įvairias negalias turinčių asmenų specifiką, socialinius bei psichologinius šio darbo 

aspektus; 
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  įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas ir standartus ir jų 

taikymo principus ir technikas; 

  individualaus darbo su įstaigos klientais principus ir metodus atsižvelgiant į individualius šių 

asmenų poreikius pagal negalios pobūdį ir specifiką; 

  bendravimo psichologijos pagrindus; 

 atvejo vadybininko darbo organizavimo procedūrą, norminius bei metodinius dokumentus; 

  darbo organizavimo, koordinavimo ir informacijos valdymo principus ir metodus; 

  tarpininkavimo, tarpasmeninių ryšių palaikymo technikas; 

  teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo bei jos tobulinimo principus ir priemones; 

 darbo tarpdisciplininėje specialistų komandoje principus; 

  paslaugos ir individualių įstaigos klientų tikslų nustatymo, tarpinių ir galutinių rezultatų įvertinimo, 

išvadų ir rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūrą. 

II. Atvejo vadybininko funkcijos 

 

7. Atvejo vadybininkas, teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias funkcijas: 

  supažindina ir aptaria su klientu pagrindinius profesinės reabilitacijos tikslus ir paslaugų teikimo 

tvarką; 

  paaiškina klientui apie įsitraukimo į profesinės reabilitacijos programą ir aktyvaus dalyvavimo jame 

svarbą; 

  organizuoja ir koordinuoja visą kliento profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo eigą; 

  stebi kliento elgesį, pasiekimus visos profesinės reabilitacijos metu; 

  palaiko nuolatinį ryšį su klientu viso profesinės reabilitacijos proceso metu; 

 suteikia klientui reikiamą informaciją, susijusią su dalyvavimu profesinės reabilitacijos 

programoje; 

  bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais profesinės reabilitacijos paslaugas; 

  tarpininkauja sprendžiant iškilusias problemas profesinės reabilitacijos metu; 

  rengia atskaitas apie klientų profesinės reabilitacijos eigą, pasiektą pažangą; 

  dalyvauja kliento ir specialistų komandiniuose susitikimuose ir pasitarimuose; 

 palaiko kliento motyvaciją dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje; 

 tarpininkauja informacijos perdavimo procese; 

 esant poreikiui, konsultuoja kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekdamas užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

 tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 
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 vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su atvejo vadybininko funkcijomis, teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

III. Atvejo vadybininko atsakomybė 

 

8. Atvejo vadybininkas atsako už: 

  tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

  patikėtos informacijos išsaugojimą ir konfidencialumą; 

  duomenų tikslumą ir teisingumą; 

  už pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 

9. Atvejo vadybininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą, aplaidumą, padarytas klaidas atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

   _____________________________ 
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Profesijos mokytojo, tiekiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų 

aprašymas 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Profesijos mokytojo, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pareigybės nuostatai 

reglamentuoja mokytojo, dirbančio profesinės reabilitacijos įstaigoje ir teikiančio profesinės reabilitacijos 

paslaugas, veiklą. 

2. Mokytojas pagal savo kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją teikia asmens profesinių gebėjimų 

įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo 

paslaugas neįgaliesiems ir dalyvauja specialistų komandos darbe. 

3. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimą ir profesijos mokytojo darbą, įstaigos įstatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, 

profesinės etikos kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis, profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančio mokytojo pareigybės nuostatais ir kitais normatyviniais dokumentais. 

4. Mokytojas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis teisės aktų patvirtintais, įstaigoje įdiegtais paslaugų 

teikimo kokybės standartais. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai profesijos mokytojui:  

5.1. Profesijos mokytojas turi turėti mokomo dalyko srities aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba 

mokomo dalyko srities aukštąjį/ aukštesnįjį išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausęs pedagoginių - psichologinių žinių kursą ir turintis ne mažesnį kaip dvejų metų 

mokomo dalyko darbo stažą. 

5.2. Mokytojas privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose pagal savo profesinę sritį ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose.  

5.3. Mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar aukštesnei 

profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6. Profesijos mokytojas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

6.1. galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius 

neįgaliųjų socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

6.2. neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

6.3. įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas, standartus ir jų 

taikymo principus ir technikas; 

6.4. formalias ir neformalias profesinio mokymo programas pagal savo mokomą dalyką; 

6.5. bendrosios, darbo ir socialinės psichologijos pagrindus; 
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6.6. neįgaliųjų praktinių profesinių gebėjimų ir darbinių įgūdžių įvertinimo principus ir metodus; 

6.7. profesinio orientavimo principus; 

6.8. darbo imitavimo metodus ir priemones, reikalingas asmens pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje 

atkūrimui; 

6.9. skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų profesinio mokymo specifiką, 

pedagoginius šio darbo principus ir metodus; 

6.10. techninės pagalbos priemones atsižvelgiant į negalios pobūdį ir mokomo dalyko specifiką (pvz., 

įgarsinimo programa Jaws, Brailio eilutė); 

6.11. individualaus darbo su įstaigos klientais principus ir metodus atsižvelgiant į individualius šių 

asmenų poreikius pagal negalios pobūdį ir specifiką; 

6.12. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo ir jos tobulinimo principus ir priemones; 

6.13. darbo specialistų komandoje principus; 

6.14. paslaugos ir individualių įstaigos klientų tikslų nustatymo, tarpinių ir galutinių rezultatų 

įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūrą. 

 

II. Profesijos mokytojo funkcijos 

            

7. Profesijos mokytojas, teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias funkcijas:  

7.1. esant poreikiui, parengia asmenims su skirtingomis negaliomis profesinių gebėjimų profesinio 

mokymo klasėje įvertinimo užduotis ir priemones, remiantis pasirinktos profesijos/darbo vietos keliamais 

reikalavimais; 

7.2.  vertina asmens praktinius profesinius gebėjimus, reikalingus pasirinktai profesinei kvalifikacijai 

įgyti ir/ar tinkamai atlikti būsimą darbą; 

7.3.  bendradarbiauja su specialistų komanda, rengiant darbo vietų keliamų reikalavimų asmens 

profesiniams gebėjimams ir asmens profesinių gebėjimų, reikalingų būsimam darbui atlikti, įvertinimo profilius, 

pateikdami duomenis apie praktinius profesinius gebėjimus; 

7.4. vykdo praktinio profesijos išbandymo užsiėmimus, pateikdamas konkrečią profesiją atitinkančias 

bei jos specifiką atspindinčias darbines/ mokymosi užduotis; 

7.5. informuoja apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes pagal pasirinktą profesiją; 

7.6. organizuoja ir vykdo individualias, asmeniui reikalingas ir tinkamas darbo imitavimo pratybas, 

atsižvelgdamas į konkrečią pasirinktą profesiją ir/ar darbinę veiklą bei į specifinius trūkstamus asmens 

gebėjimus pasirinktai veiklai; 

7.7. vykdo teorinį ir praktinį profesinį mokymą pagal profesinio mokymo programą; 

7.8. atlieka tarpinius pasiekimų įvertinimus, rengia egzaminų teorines ir praktines užduotis; 
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7.9. bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir 

galutinius asmens pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių 

veiksmų; 

7.10. numato, planuoja ir organizuoja profesijos mokytojo užsiėmimus, atsižvelgdamas į reabilitacijos 

tikslus ir asmens individualius poreikius ir taiko tinkamus darbo metodus; 

7.11. atlieka profesijos mokytojo paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

7.12. tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

7.13. vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su profesijos mokytojo funkcijomis, teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

 

III. Profesijos mokytojo atsakomybė 

 

8. Profesijos mokytojas atsako už: 

8.1. saugų mokymo proceso organizavimą; 

8.2. saugaus darbo taisyklių laikymąsi ir saugaus darbo dokumentacijos tvarkymą; 

8.3. mokymo reikmėms skirtas naudoti materialines vertybes; 

8.4. dalykinį, profesinį mokinių paruošimą; 

8.5. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.6. patikėtos informacijos išsaugojimą;                              

8.7. už pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 

9. Profesijos mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 
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Įdarbinimo vadybininko / tarpininko, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis 

pareigybės nuostatų aprašymas 

  

I. Bendroji dalis 

 

1. Įdarbinimo vadybininko/ tarpininko, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas (toliau – 

vadybininkas/ tarpininkas), pareigybės nuostatai reglamentuoja vadybininko/ tarpininko, dirbančio profesinės 

reabilitacijos įstaigoje ir teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, veiklą. 

2. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas pagal savo kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją teikia 

asmens gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, pagalbos įsidarbinant paslaugas 

neįgaliesiems bei dalyvauja specialistų komandos darbe. 

3. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir vadybininko/ tarpininko darbą, įstaigos įstatais, 

įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, profesinės etikos kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

instrukcijomis, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančio įdarbinimo vadybininko/ tarpininko pareigybės 

nuostatais ir kitais normatyviniais dokumentais. 

4. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis teisės aktų 

patvirtintais, įstaigoje įdiegtais paslaugų teikimo kokybės standartais. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai vadybininkui/ tarpininkui: 

  Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas turi turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų 

išsilavinimą ir konsultavimo, organizacinių, bendravimo, bendradarbiavimo, tarpininkavimo gebėjimus. 

 Vadybininkas/ tarpininkas privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose pagal savo profesinę sritį ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose. 

  Vadybininkas/ tarpininkas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar 

aukštesnei profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

6.1. galiojančius LR ir Europos sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinę 

integraciją ir įdarbinimą (LR Lygių galimybių įstatymas, LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, LR 

Užimtumo rėmimo įstatymas, LR Socialinių įmonių įstatymas, LR Darbo kodeksas ir kt.) bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimą; 

6.2. asmenų su negalia profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarką ir principus; 

6.3.  neįgaliųjų konsultavimo ir tarpininkavimo bendruosius principus; 
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6.4. bendravimo psichologijos pagrindus; 

6.5. darbo su neįgaliaisiais specifiką atsižvelgiant į įstaigos klientų negalios pobūdį ir įdarbinimo 

specifiką; 

6.6. įsidarbinimo galimybių vertinimo metodiką; 

6.7. konsultavimo principus ir metodus; 

6.8. tarpininkavimo principus ir metodus; 

6.9. profesinio orientavimo, konsultavimo, karjeros planavimo technikas bei jų taikymo principus; 

6.10. neįgaliųjų motyvacijos dirbti didinimo principus ir metodus; 

6.11. įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas ir standartus 

(atsižvelgiant į negalios pobūdį) jų taikymo principus ir technikas; 

6.12. individualaus ir grupinio darbo su klientais metodus; 

6.13. darbo tarpdisciplininėje komandoje principus; 

6.14. pagalbos įsidarbinant etapo programos sudarymo principus ir jų taikymo technikas atsižvelgiant į 

individualius asmens poreikius; 

6.15. darbo rinkos analizės principus; 

6.16. profesinės reabilitacijos įstaigoje taikomas pagalbos įsidarbinant metodikas; 

6.17. įdarbinimo proceso organizavimo tvarką; 

6.18. bendradarbiavimo su darbdaviais principus ir metodus; 

6.19. pagalbos ir paramos teikimo įsidarbinimo situacijoje asmenims su skirtingomis negaliomis 

principus; 

6.20. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo bei jos tobulinimo principus ir priemones. 

 

II. Įdarbinimo vadybininko / tarpininko funkcijos 

 

7. Įdarbinimo vadybininkas / tarpininkas teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias 

funkcijas: 

7.1. surenka informaciją apie asmens išsilavinimą, darbo patirtį, darbo netekimo/ neturėjimo 

priežastis; 

7.2. įvertina asmens profesinius polinkius bei pageidavimus, lūkesčius, susijusius su darbine veikla; 

7.3. bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais vertinant darbo vietos/ profesijos 

keliamus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams; 

7.4. suteikia pagalbą numatant profesinę karjerą, išsiaiškinant ir aptariant asmens lūkesčius ir realias 

profesines galimybes; 

7.5. informuoja apie į(si)darbinimo, mokymosi galimybes; 
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7.6. suteikia pagalbą klientui renkantis ir keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias savybes 

(interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes; 

7.7. numato į(si)darbinimo perspektyvą, palaiko ryšius su galimais darbdaviais; 

7.8. bendradarbiauja, suteikia informaciją apie įsidarbinimo galimybes asmens šeimos nariams 

(sutrikusio intelekto atveju); 

7.9. formuoja savarankiškos darbo paieškos įgūdžius; 

7.10. vykdo aktyvią darbo paiešką; 

7.11. ugdo įsidarbinimo įgūdžius; 

7.12. įdarbinant tarpininkauja su galimais darbdaviais, darbo biržomis, socialinėmis įmonėmis, 

neįgaliųjų atstovais ir kt.; 

7.13. kartu su kitais specialistais atlieka potencialios darbo vietos įvertinimą siekiant nuspręsti, ar 

darbo vieta yra tinkama asmeniui, ar reikalingas darbo vietos pritaikymas; 

7.14. konsultuoja darbdavius darbo vietos pritaikymo bei paramos klausimais; 

7.15. teikia paramos darbo vietoje paslaugas asmeniui įsidarbinus: palaiko, konsultuoja asmenį su 

negalia darbo vietoje, siekiant ilgalaikio įsidarbinimo; 

7.15. palaiko ryšius su asmeniu jam neįsidarbinus: vykdoma laisvos darbo vietos paieška; 

7.16. konsultuoja darbdavius, darbo kolektyvą dėl negalios pobūdžio, specifikos; 

7.17. atstovauja pokalbyje su darbdaviu (regos/klausos negalių atveju); 

7.18. teikia lydėjimo į pokalbį su darbdaviu paslaugas (asmenims su regos negalia); 

7.19. tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

7.20. dalyvauja komandiniuose aptarimuose ir pateikia įdarbinimo vadybininko/ tarpininko išvadas ir 

rekomendacijas; 

7.21. bendradarbiauja su įstaigos specialistų komanda, planuojant ir vykdant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą; 

7.22. numatyto, planuoja ir organizuoja įdarbinimo vadybininko/ tarpininko užsiėmimus, atsižvelgiant 

į reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius; 

7.23. bendradarbiauja su teritorinėmis darbo biržomis, visuomeninėmis neįgaliųjų organizacijomis, 

visuomeninėmis ir valstybinėmis organizacijomis, darbdavių asociacijomis ir konfederacijomis, darbdaviais ir 

kitomis suinteresuotomis šalimis; 

7.24. nuolat renka informaciją apie laisvas darbo vietas, pasitelkiant spaudą, internetą, teritorines darbo 

biržas, įdarbinimo agentūras, darbdavius bei socialinius ryšius; 

7.25. viešina profesinės reabilitacijos centro pasiektus įdarbinimo rezultatus. 

 

III. Įdarbinimo vadybininko / tarpininko atsakomybė 
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8. Įdarbinimo vadybininkas / tarpininkas atsako už: 

8.1. duomenų tikslumą ir teisingumą; 

8.2. patikėtos informacijos ir konfidencialių duomenų išsaugojimą; 

8.3. efektyvų darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.4. pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 

9. Įdarbinimo vadybininkas/ tarpininkas už netinkamą savo pareigų vykdymą atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 ____________________________________________ 
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Logoterapeuto, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų aprašymas 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Logoterapeuto, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pareigybės nuostatai reglamentuoja 

logoterapeuto, dirbančio profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje, veiklą. 

2. Logoterapeutas pagal savo kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją teikia asmens profesinių gebėjimų 

įvertinimo ir asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugas neįgaliesiems ir dalyvauja 

specialistų komandos darbe. 

3. Logoterapeutas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos medicinos norma 

MN 136:2005 „Logopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Vyriausybės nutarimais, LR 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą ir logoterapeuto darbą, įstaigos įstatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, profesinės etikos 

kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis, profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančio logoterapeuto pareigybės nuostatais ir kitais normatyviniais dokumentais. 

4. Logoterapeutas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis teisės aktų patvirtintais, įstaigoje priimtais 

paslaugų teikimo kokybės standartais. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai logoterapeutui: 

5.1. Logoterapeuto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus aukštojoje mokykloje universitetinių 

edukologijos studijų krypties specialiojo pedagogo su logopedo specializacija studijų programą. 

5.2. Logoterapeutas privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose pagal savo profesinę sritį ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

5.3. Logoterapeutas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar aukštesnei 

profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6. Logoterapeutas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

6.1.  galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius 

neįgaliųjų socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

6.2.  Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius logoterapeuto veiklos 

sritis ir logoterapijos paslaugų teikimą; 

6.3.  neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

6.4.  įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas, standartus ir 

jų taikymo principus ir technikas; 
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6.5.  darbo su neįgaliaisiais specifiką atsižvelgiant į įstaigos klientų negalios pobūdį, kalbėjimo, 

kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimus; 

6.6.  kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimų klasifikaciją, sutrikimų vertinimo ir jų 

įveikimo būdus; 

6.7.  asmens su negalia ar jo artimųjų konsultavimo principus kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ar 

komunikacijos sutrikimo atvejais; 

6.8.  kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų įveikimo ar sušvelninimo metodus; 

6.9.  efektyvius logoterapinio darbo būdus ir metodus pagal individualias neįgaliųjų galimybes, 

skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą; 

6.10. logoterapinius profesinių gebėjimų įvertinimo ir atkūrimo metodus; 

6.11. individualaus darbo su klientais principus, metodus, atsižvelgiant į individualias neįgaliųjų 

galimybes, skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą; 

6.12. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, jos tobulinimo principus ir priemones; 

6.13. komandinio darbo principus; 

6.14. paslaugos ir individualių įstaigos klientų tikslų nustatymo, tarpinių bei galutinių 

rezultatų įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūrą. 

                     

II. Logoterapeuto funkcijos 

 

7. Logoterapeutas, teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias funkcijas: 

7.1. atsižvelgdamas į negalios pobūdį, vertina asmens kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos 

profesinius gebėjimus, reikalingus pasirinktai profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar tinkamai atlikti būsimą darbą; 

7.2. remdamasis kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos profesinių gebėjimų įvertinimo 

rezultatais, parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir lavinimo logoterapinio poveikio priemonėmis; 

7.3. padeda klientui įveikti arba sušvelninti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus (kalbėjimo, 

kalbėjimo tempo, balso, kalbos, rašymo, skaitymo ir įvairius kitus komunikacijos sutrikimus); 

7.4. remdamasis asmens kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos įvertinimo rezultatais, kartu su 

kitais specialistų komandos nariais dalyvauja rengiant Individualią profesinės reabilitacijos programą, kurioje 

numato reikiamas logoterapinio poveikio priemones; 

7.5. numato, planuoja ir organizuoja logoterapinius užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus, 

asmens individualius poreikius ir, atsižvelgdamas į negalios pobūdį, taiko tinkamus metodus; 

7.6. esant poreikiui, konsultuoja kliento šeimos narius ar globėjus; 

7.7. tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją;  
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7.8. vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su logoterapeuto funkcijomis, teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

 

III. Logoterapeuto atsakomybė 

 

8. Logoterapeutas atsako už: 

8.1. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.2. patikėtos informacijos panaudojimą, išsaugojimą, konfidencialumą; 

8.3. duomenų tikslumą ir teisingumą, atliekant testus; 

8.4. padarytas profesines ir etines klaidas; 

8.5. klientams padarytą žalą. 

8.6. už pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 

9. Logoterapeutas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

     _______________________________________ 
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Tiflopedagogo, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų aprašymas 

I. Bendrosios nuostatos 

 

8. Tiflopedagogo, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų 

aprašymas reglamentuoja tiflopedagogo, dirbančio profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje, 

veiklą. 

9. Tiflopedagogas pagal savo kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją teikia asmens profesinių 

gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų 

išugdymo paslaugas neįgaliesiems ir dalyvauja specialistų komandos darbe. 

10. Tiflopedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą 

reglamentuojančiais teisės aktais, teisės aktais reglamentuojančiais profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, 

įstaigos įstatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, profesinės etikos kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, 

gaisrinės saugos instrukcijomis, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančio tiflopedagogo pareigybės 

nuostatais ir kitais normatyviniais dokumentais. 

11. Tiflopedagogas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis teisės aktų patvirtintinais, įstaigoje 

įdiegtais paslaugų teikimo kokybės standartais. 

12. Kvalifikaciniai reikalavimai tiflopedagogui: 

12.1. aukštasis išsilavinimas ir tiflopedagogo profesinė kvalifikacija, bei turi būti išklausęs „aklųjų ir 

silpnaregių orientacijos ir mobilumo“ kursus. 

12.2. Tiflopedagogas privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją dalyvaudamas kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose pagal savo profesinę sritį bei profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

12.3. Tiflopedagogas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar aukštesnei 

profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai.  

13. Tiflopedagogas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

13.1. galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius 

neįgaliųjų socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

13.2. regos negalią, turinčių asmenų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

13.3. įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas, standartus ir jų 

taikymo principus ir technikas; 

13.4. asmenų, turinčių regėjimo negalią, specialiuosius ugdymo poreikius, kylančius dėl sutrikusio 

regėjimo funkcijų, kitų vystymosi sutrikimų, lydinčių ligų ir gebėti juos tinkamai įvertinti bei lavinti; 
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13.5. asmenų su regos negalia psichologinius ypatumus; 

13.6. tiflopedagogikos ir tiflotechnikos naujoves;  

13.7. Brailio rašto įgūdžių vertinimo bei lavinimo metodus; 

13.8. asmens orientacijos ir mobilumo vertinimo ir lavinimo metodus bei metodikas teikiant profesinių 

gebėjimų vertinimo, ir atkūrimo paslaugas asmenims su regos negalia;  

13.9. taikyti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikas, naudojamas profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančioje įstaigoje; vertinti kliento pasiekimus ir koreguoti numatytus veiksmus; 

13.10. paslaugos ir individualių kliento tikslų nustatymo, tarpinių ir galutinių rezultatų įvertinimo, 

išvadų ir rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūrą; 

13.11. darbo tarpdisciplininėje specialistų komandoje principus; 

13.12. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo ir jos tobulinimo principus ir priemones. 

II. Tiflopedagogo funkcijos 

 

14. Tiflopedagogas, teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias funkcijas: 

14.1.  vertina asmens su regos negalia funkcinį regėjimą, regimąjį suvokimą, savitvarkos, orientacijos 

ir mobilumo, socialinius įgūdžius; 

14.2. Vertina asmens su regos negalia skaitymo, rašymo Brailio raštu gebėjimus; 

14.3. vertina asmens su regos negalia gebėjimus naudotis kompensacine technika; 

14.4. vertina  kompensacinės technikos priemonių naudojimo profesinėje veikloje poreikį ir teikia 

rekomendacijas;  

14.5. remdamasis profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, parengia išvadas ir rekomendacijas dėl  

tolimesnių veiksmų teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas; 

14.6. rengia išvadas ir rekomendacijas dėl galimybės mokytis ir dirbti pagal tam tikrą profesiją; 

14.7. remdamasis asmens  profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo 

rezultatais kartu su kitais specialistų komandos nariais dalyvauja rengiant Individualią profesinės reabilitacijos 

programą, kurioje numato reikiamas priemones profesinių gebėjimų atkūrimui ir lavinimui, trukdančių 

profesinei veiklai; 

14.8. numato, planuoja ir organizuoja tiflopedagogo užsiėmimus, atsižvelgdamas į reabilitacijos 

tikslus ir asmens individualius poreikius ir taiko tinkamus darbo metodus; 

14.9. lavina asmens su regos negalia orientaciją erdvėje ir mobilumo įgūdžius bei  atkuria trūkstamus 

gebėjimus; 

14.10. lavina kompensacinių technikos priemonių naudojimo kasdienėje bei darbinėje veikloje 

įgūdžius  bei atkūria trūkstamus gebėjimus; 
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14.11. lavina/moko Skaitymo, rašymo Brailio raštu įgūdžius; 

14.12. lavina ir  atkuria praktinius gyvenimo įgūdžius; 

14.13. lavina ir  atkuria asmens komunikacijos ir socialinius įgūdžius; 

14.14. tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

14.15. bendradarbiauja su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauja komandiniuose pasitarimuose, vertina tarpinius ir 

galutinius asmens reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų;; 

14.16. vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su tiflopedagogo funkcijomis teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

III. Tiflopedagogo atsakomybė 

 

15. Tiflopedagogas atsako už:  

8.1. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.2. patikėtos informacijos panaudojimą, išsaugojimą ir konfidencialumą; 

8.3. pateikiamų duomenų tikslumą ir teisingumą; 

8.4. pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 

9. Tiflopedagogas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą paskirtų funkcijų vykdymą ar etikos 

reikalavimų pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_________________________________ 
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Surdopedagogo, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų aprašymas 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Surdopedagogo, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pareigybės nuostatai reglamentuoja 

surdopedagogo, dirbančio profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje, veiklą. 

2. Surdopedagogas pagal savo kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją teikia asmens profesinių 

gebėjimų įvertinimo ir asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugas neįgaliesiems ir 

dalyvauja specialistų komandos darbe. 

3. Surdopedagogas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės 

nutarimais, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais surdopedagogo 

darbą, teisės aktais reglamentuojančiais profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, įstaigos įstatais, įstaigos 

darbo tvarkos taisyklėmis, profesinės etikos kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

instrukcijomis, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančio surdopedagogo pareigybės nuostatais ir kitais 

normatyviniais dokumentais. 

4. Surdopedagogas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis teisės aktų patvirtintais, įstaigoje priimtais 

paslaugų teikimo kokybės standartais. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai surdopedagogui: 

5.1. Surdopedagogas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir surdopedagogo profesinę kvalifikaciją.  

5.2. Surdopedagogas privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose pagal savo profesinę sritį ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. 

5.3. Surdopedagogas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar aukštesnei 

profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6. Surdopedagogas turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

6.15.  galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius 

neįgaliųjų socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

6.16.  Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius surdopedagogo veiklos 

sritis ir surdopedagogo paslaugų teikimą; 

6.17.  neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

6.18.  įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas, standartus ir 

jų taikymo principus ir technikas; 

6.19.  įvertinti asmens su klausos negalia regimojo, girdimojo, tarties ir žodinės kalbos įgūdžius, bei 

komunikacinius gebėjimus, mokėti gestų kalbą ir gebėti ja bendrauti; 
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6.20.  specialiąsias mokymo priemones, skirtas neįgaliųjų regimojo, girdimojo suvokimo, tarties, 

žodinės kalbos, pažintinės veiklos bei sensomotorikos įgūdžiams bei komunikaciniams gebėjimams lavinti, 

atsižvelgdamas į neįgaliųjų amžių, klausos sutrikimo laipsnį, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį; 

6.21.  asmens kalbos lygio, kalbėjimo lygio, rašytinės kalbos lygio, gestų kalbos mokėjimo lygio, 

gebėjimą skaityti iš lūpų nustatymo principus; 

6.22.  asmens su negalia ar jo artimųjų konsultavimo principus asmens tarties ir žodinės kalbos, 

skaitymo, rašymo, sensomotorikos sutrikimo atvejais; 

6.23.  asmens kalbinių gebėjimų, bendravimo įgūdžių lavinimo metodus;  

6.24. efektyvius surdopedagogo darbo būdus ir metodus pagal individualias neįgaliųjų galimybes, 

skirtingą negalios sunkumą; 

6.25. surdopedagogikos ir surdotechnikos naujoves; 

6.26. individualaus darbo su klientais principus, metodus, atsižvelgiant į individualias neįgaliųjų 

galimybes, skirtingą negalios sunkumą; 

6.27. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, jos tobulinimo principus ir priemones; 

6.28. komandinio darbo principus; 

6.29. paslaugos ir individualių įstaigos klientų tikslų nustatymo, tarpinių bei galutinių 

rezultatų įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūrą. 

                     

II. Surdopedagogo funkcijos 

 

7. Surdopedagogas, teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias funkcijas: 

7.9. atsižvelgdamas į negalios sunkumą, vertina asmens kalbos lygį, kalbėjimo lygį, rašytinės kalbos 

lygį, gestų kalbos mokėjimo lygį, gebėjimą skaityti iš lūpų, gebėjimus bendrauti telefonu, grupėje, reikalingus 

pasirinktai profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar tinkamai atlikti būsimą darbą; 

7.10. remdamasis kalbos, kalbėjimo, rašytinės kalbos, gestų kalbos mokėjimo lygio, gebėjimo skaityti 

iš lūpų, bendrauti telefonu, grupėje  profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl asmens tarties ir žodinės kalbos, skaitymo, rašymo, sensomotorikos profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir lavinimo surdopedagogikos poveikio priemonėmis; 

7.11. lavina asmens tartį ir žodinę kalbą, skaitymą, rašymą, sensomotoriką taikydamas lavinimo 

užduotis; 

7.12. lavina tokius gebėjimus kaip mokėjimą aktyviai klausytis ir girdėti, naudotis vaizdinėmis 

mokymosi priemonėmis ir pan., (pagal poreikį) lavina gestų kalbą, gebėjimą skaityti iš lūpų; 

7.13. plečia darbinį žodyną (tai yra, moko tam tikrų sąvokų, naudojamų vienokio ar kitokio pobūdžio 

darbinėse veiklose), tikslina vartojamas darbines sąvokas;  
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7.14. kalbos, kalbėjimo, rašytinės kalbos, gestų kalbos mokėjimo lygio, gebėjimo skaityti iš lūpų, 

bendrauti telefonu, grupėje  profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, kartu su kitais specialistų komandos 

nariais dalyvauja rengiant Individualią profesinės reabilitacijos programą, kurioje numato reikiamas 

surdopedagogikos poveikio priemones; 

7.15. numato, planuoja ir organizuoja surdopedagoginius užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos 

tikslus, asmens individualius poreikius ir, atsižvelgdamas į negalios sunkumą, taiko tinkamus metodus; 

7.16. esant poreikiui, konsultuoja kliento šeimos narius ar globėjus; 

7.17. tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją;  

7.18. vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su surdopedagogo funkcijomis, teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

 

III. Surdopedagogo atsakomybė 

 

8. Surdopedagogas atsako už: 

8.1. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.2. patikėtos informacijos panaudojimą, išsaugojimą, konfidencialumą; 

8.3. duomenų tikslumą ir teisingumą, atliekant testus; 

8.4. padarytas profesines ir etines klaidas; 

8.5. klientams padarytą žalą. 

8.6. už pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 

9. Surdopedagogas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 
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Gydytojo psichiatro, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų 

aprašymas 

I. Bendrosios nuostatos 

 

Gydytojo psichiatro, teikiančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pavyzdinis pareigybės nuostatų 

aprašymas reglamentuoja gydytojo psichiatro, dirbančio profesinės reabilitacijos įstaigoje ir teikiančio 

profesinės reabilitacijos paslaugas, veiklą. 

2. Gydytojas psichiatras savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos medicinos normą MN 53:2005 

„Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 

reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą bei gydytojo psichiatro darbą, 

įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), darbo tvarkos taisyklėmis, profesinės etikos kodeksu, darbuotojų 

saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijomis, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančio gydytojo 

psichiatro/konsultanto pareigybės nuostatais ir kitais normatyviniais dokumentais. 

3. Gydytojas psichiatras, teikdamas paslaugas, turi vadovautis įstaigoje įdiegtais paslaugų teikimo 

kokybės standartais.  

4. Gydytojas psichiatras, teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas dirba savarankiškai, taip pat 

bendradarbiaudamas su kitais profesinės reabilitacijos specialistais.  

5. Kvalifikaciniai reikalavimai gydytojui psichiatrui: 

5.1. gydytojas psichiatras privalo turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir būti įgijęs 

gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją bei turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą 

galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę 

kvalifikaciją. 

5.2. gydytojas psichiatras privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas profesinės 

srities bei profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose. 

5.3. gydytojas psichiatras teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais turi atestuotis tai pačiai ar 

aukštesnei profesinės reabilitacijos specialisto profesinei kvalifikacijai. 

6. Gydytojas psichiatras turi žinoti ir gebėti taikyti praktikoje: 

6.1. galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius 

neįgaliųjų socialinės integracijos procesus bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

6.2. profesinės reabilitacijos sistemą ir strategines kryptis, taikomus standartus bei pažangius darbo 

metodus Lietuvoje ir kitose, išsivysčiusiose ES bei pasaulio šalyse; 
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6.3. įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas, standartus ir jų 

taikymo principus ir technikas; 

6.4. psichikos negalią turinčių asmenų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus ir 

ypatumus; 

6.5. holistiniu požiūriu paremtus paslaugų teikimo principus; 

6.6. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo bei jos tobulinimo principus ir priemones; 

6.7. darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymo tvarką ir principus; 

6.8. psichiatrijos mokslo ir praktikos naujoves; 

6.9. bendrąją psichopatologiją (psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus), jos biologinius ir 

psichologinius mechanizmus, šių sutrikimų įtaką asmens elgesiui, tikėtiną grėsmę paties asmens ar aplinkinių 

žmonių sveikatai, gyvybei; 

6.10. bendravimo ir konsultavimo įgūdžius, sugebėjimą įtraukti asmenį į veiklą, gerus tarpasmeninių 

ryšių palaikymo įgūdžius tam, kad būtų efektyviai dirbama su komandos nariais, asmenimis turinčiais sunkius 

psichikos sutrikimus/negalią bei jų artimaisiais. 

6.11. profesinės reabilitacijos metu psichikos negalias turintiems asmenims taikomų reabilitacijos, 

psichologinio, socialinio darbo imitavimo ir kitų poveikio priemonių, skirtų asmens darbingumo įvertinimo ir 

profesinių gebėjimų atkūrimui/lavinimui indikacijas ir galimas kontraindikacijas; 

6.12. efektyviausias ir tinkamiausias asmens profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo priemones, 

metodus ir metodikas, įvertinant indikacijas ir kontraindikacijas, atsižvelgiant į asmens psichinės sveikatos 

būklę, profesijos bei potencialaus darbo reikalavimus; 

6.13. paslaugos ir individualių kliento tikslų nustatymo, tarpinių ir galutinių rezultatų įvertinimo, 

išvadų ir rekomendacijų dėl tolimesnių veiksmų rengimo procedūrą; 

6.14. profesinę etiką ir klientų teises.  

II. Gydytojo psichiatro funkcijos 

7. Gydytojas psichiatras, teikdamas profesinės reabilitacijos paslaugas, atlieka šias funkcijas: 

7.1. vertina asmens, atvykusio į profesinės reabilitacijos programą psichinės sveikatos būklę, 

atsižvelgdamas į asmens norimos įgyti potencialios profesinės kvalifikacijos ir/ar darbo keliamus reikalavimus 

asmens psichinės sveikatos būklei, bei negalios sunkumą;  

7.2. įvertina atkryčio riziką ir teikia rekomendacijas dėl atkryčio prevencijos; 

7.3. teikia individualias psichiatro konsultacijas esant poreikiui; 

7.4. analizuoja asmens psichinės sveikatos būklės įvertinimo rezultatus ir, remdamasis įvertinimo 

rezultatais, rengia išvadas ir rekomendacijas dėl:  
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7.4.1. galimybių ir apribojimų įgyti konkrečią profesinę kvalifikaciją/as ar dirbti konkretų darbą; 

7.4.2. darbo pobūdžio, darbo dienos trukmės; 

7.4.3. indikacijų ir kontraindikacijų, susijusių su konkretaus asmens dalyvavimu profesinės 

reabilitacijos programoje; 

7.4.4.  individualią profesinės reabilitacijos programą sudarančių paslaugų;  

7.4.5. tolimesnių specialistų veiksmų profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo etapuose ir kt.   

7.5. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais darbuotojais, teikiančiais profesinės reabilitacijos 

paslaugas, prižiūri teikiamų paslaugų kokybę, analizuoja informaciją/duomenis, juos apibendrina bei įvertina 

pokyčius, dalyvauja komandos susirinkimuose, pristato/aptaria sudėtingus atvejus; 

7.6. pagal poreikį pakartotinai vertina kliento psichinės sveikatos būseną, teikia rekomendacijas 

asmeniui ir komandos specialistams dėl būtinų ir savalaikių intervencijų siekiant palaikyti asmens psichinės 

sveikatos stabilumą profesinės reabilitacijos metu; 

7.7. informuoja psichikos sveikatos priežiūros specialistus, gydytojus psichiatrus dirbančius psichikos 

sveiktos centruose apie kliento būklės pokyčius, atkrytį profesinės reabilitacijos proceso metu; 

7.8. dalyvauja komandos susirinkimuose, teikia išvadas bei rekomendacijas dėl individualios 

profesinės reabilitacijos plano/ programos sudarymo ir tolimesnės profesinės reabilitacijos eigos; 

7.9. tvarko ir pildo su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

7.10. vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su gydytojo psichiatro/konsultanto 

funkcijomis teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. 

 

III. Gydytojo psichiatro atsakomybė 

 

8. Gydytojas psichiatras atsako už: 

8.1. padarytas profesines ir etines klaidas; 

8.2. aplaidumą ar netinkamą priklausiančių funkcijų vykdymą,  

8.3. klientams padarytą žalą; 

8.4. savo kompetencijos viršijimą; 

8.5. patikėtos informacijos išsaugojimą; 

8.6. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus. 

8.7. pareigų ir pavedimų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą. 

9. Gydytojas psichiatras už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą 

ar etikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

  _____________________________ 
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1.2.6. Profesinės reabilitacijos specialistų atestacijų tvarkos aprašas 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Profesinės reabilitacijos specialistų atestacijų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja 

profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacines kategorijas ir jų nustatymo kriterijus, kompetencijos 

įvertinimo ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką.  

2. Atestuotis šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka privalo tiesiogiai su klientais įstaigoje dirbantys profesinės 

reabilitacijos specialistai, nurodyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 

31 d. įsakymo Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 70-2543) 14 punkte.  

3. Atestacijoje taip pat turi teisę dalyvauti ir kiti specialistai, kurių profesinė kompetencija atitinka šiame 

Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus kvalifikacinei kategorijai gauti.  

4. Profesinės reabilitacijos specialistai neatestuojami: 

4.1. jei jų darbo stažas yra mažesnis nei 6 mėnesiai; 

4.2. nėščios moterys.  

5. Grįžę į darbą po vaiko priežiūros atostogų atestuojami ne anksčiau kaip po 6 mėnesių. 

6.  Atestacijos tikslai yra šie:  

6.1. įvertinti profesinės reabilitacijos specialistų kompetenciją ir gebėjimą kokybiškai vykdyti nustatytas 

funkcijas; 

6.2. skatinti profesinės reabilitacijos specialistus siekti didesnės profesinės kompetencijos, diegti ir taikyti 

naujus ir efektyvius darbo metodus; 

6.3. didinti profesinės reabilitacijos specialistų atsakomybę už darbo rezultatus; 

6.4. užtikrinti, kad profesinės reabilitacijos specialistai įgytų jų profesinę kompetenciją  atitinkančią 

kvalifikacinę kategoriją; 

6.5. didinti neįgaliųjų bei kitų suinteresuotų šalių, visuomenės pasitikėjimą profesine reabilitacija. 

7. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

Įstaiga – tai juridinis asmuo, turintis teisę teikti profesinės reabilitacijos paslaugas, ir sudaręs sutartį su 

Lietuvos darbo birža dėl šių paslaugų teikimo bei atitinkantis 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“ 

(Žin., 2005, Nr. 6-163) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. 
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įsakymo Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 70-2543) reikalavimus. 

Atestacija – procedūra, kuria įvertinama profesinės reabilitacijos specialistų profesinė kompetencija ir 

praktinė veikla. 

Kvalifikacinė kategorija – atitinkamais kriterijais apibūdinamas profesinės reabilitacijos specialisto 

profesinės kompetencijos lygmuo, kurį nustato atestacijos komisija. 

Praktinės veiklos vertintojas – įstaigos, kurioje dirba profesinės reabilitacijos specialistas, vadovas arba jo 

įgaliotas asmuo. 

Profesinės reabilitacijos specialisto praktinė veikla – profesinės reabilitacijos specialistui priskiriamų 

funkcijų ir pareigų vykdymas. 

Profesinės reabilitacijos specialisto profesinė kompetencija – tai profesinės reabilitacijos specialisto žinių, 

gebėjimų, praktinių įgūdžių profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo srityje visuma, apimanti jo profesinę 

kvalifikaciją ir praktinę veiklą. 

Metodinis centras – tai įstaiga, kuriai Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

nustatyta tvarka suteiktas Profesinės reabilitacijos metodinio centro statusas.  

Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 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), Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakyme 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) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose neįgaliųjų socialinę 

integraciją, vartojamas sąvokas. 

 

II. Profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacinės kategorijos ir jų nustatymo kriterijai 

 

8. Šiame Tvarkos apraše nustatomos šios profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacinės kategorijos – 

pradedantieji profesinės reabilitacijos specialistai, profesinės reabilitacijos specialistai, vyresnieji profesinės 

reabilitacijos specialistai ir profesinės reabilitacijos ekspertai.  

9. Profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacinė kategorija suteikiama atsižvelgiant į: 

9.1. išsilavinimą; 

9.2. darbo stažą; 

9.3. profesinės kvalifikacijos kėlimo veiklas ir trukmę; 

9.4. profesinės kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimą; 

9.5. praktinės veiklos pristatymą. 
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10. Profesinės reabilitacijos specialistų išsilavinimas skirstomas į: 

10.1. aukštąjį universitetinį (magistro ar mokslų daktaro kvalifikacinis laipsnis); 

10.2. aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis); 

10.3. aukštąjį neuniversitetinį; 

10.4. aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) 

11. Profesinės reabilitacijos specialistų darbo stažas: 

11.1. į profesinės reabilitacijos specialistų darbo stažą atestuojantis yra įskaitomas tik tas laikotarpis, per 

kurį profesinės reabilitacijos specialistas vykdė veiklą, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimu ir/ar šių paslaugų teikimo organizavimu/koordinavimu; 

11.2. darbo stažas, reikalingas specialistui atestuojantis, yra laikomas nepertraukiamas paskutinių metų 

darbo stažas, reikalingas konkrečiai kvalifikacinei kategorijai įgyti; 

11.3. darbo stažas įskaitomas (sumuojamas) ir tuo atveju, jeigu specialistas veiklos nevykdė ne daugiau 

kaip vienerius metus; 

11.4. į pareigybės darbo stažą neįskaičiuojamas vaiko priežiūros atostogų laikotarpis. 

12. Profesinės kvalifikacijos kėlimo veiklos ir trukmė: 

12.1. Profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo veiklos yra šios: 

12.1.1. metodinio centro organizuojami įvadiniai profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo 

teoriniai ir praktiniai mokymai; 

12.1.2. metodinio centro organizuojami profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo teoriniai 

ir praktiniai mokymai; 

12.1.3. profesinės srities kvalifikacijos kėlimo teoriniai ir praktiniai mokymai; 

12.1.4. profesinė stažuotė/praktika Lietuvoje ir/ar užsienyje; kituose, profesinės reabilitacijos centruose, 

turinčiuose didelę šių paslaugų teikimo patirtį Lietuvoje ar užsienyje;  

12.1.5. kitų profesinės reabilitacijos specialistų teoriniai ir/ar praktiniai mokymai; 

12.1.6. kitų specialistų teoriniai ir praktiniai mokymai; 

12.1.7. dalyvavimas mokslinio praktinio ar kitokio pobūdžio konferencijose, teoriniuose, praktiniuose 

seminaruose neįgaliųjų socialinės integracijos ar profesinės reabilitacijos temomis; 

12.1.8. dalyvavimas rengiant ir/ar vykdant nacionalinius ir/ar tarptautinius projektus neįgaliųjų socialinės 

integracijos, neįgaliųjų reabilitacijos paslaugų teikimo bei tobulinimo ir panašiose srityse;  

12.1.9. pranešimų mokslinėms, praktinėms bei kitokio pobūdžio konferencijoms, skirtoms reabilitacijos 

bei kitiems specialistams, dirbantiems neįgaliųjų socialinės integracijos ar reabilitacijos srityje, 

rengimas ir skaitymas; 

12.1.10. straipsnių, publikacijų spaudoje profesinės reabilitacijos temomis bei neįgaliųjų socialinės 

integracijos temomis rengimas; 
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12.1.11. straipsnių, publikacijų neįgaliųjų reabilitacijos temomis mokslinės paskirties leidiniuose rengimas; 

12.1.12. mokslinių, tiriamųjų darbų ar leidinių, metodinės medžiagos profesinės reabilitacijos bei kitiems 

reabilitacijos, socialinės integracijos srityje dirbantiems specialistams rengimas; 

12.1.13. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų/metodų/standartų/strategijų rengimas; 

12.1.14. inovacijų diegimas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir neįgaliųjų socialinės integracijos 

srityje; 

12.1.15. ekspertavimo veikla profesinės reabilitacijos ir neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. 

12.2. Profesinės kvalifikacijos kėlimo trukmė pagal šios Tvarkos apraše 12.1.1. – 12.1.6. punktuose 

nurodytas kvalifikacijos kėlimo rūšis yra vertinama dalyvautų valandų skaičiumi; 

12.3. Profesinės kvalifikacijos kėlimo trukmė pagal šios Tvarkos apraše 12.1.7. – 12.1.15. punktuose 

nurodytas kvalifikacijos kėlimo rūšis yra vertinama atliktų šiuose punktuose nurodytų veiklų skaičiumi; 

12.4. Minimali profesinės reabilitacijos specialisto kvalifikacijos kėlimo trukmė priklauso nuo 

kvalifikacinės kategorijos, kurią jis siekia įgyti ir kuri yra nustatyta šiuo Tvarkos aprašu; 

12.5. Šio Tvarkos aprašo 12.1.1. punkte nurodytų Įvadinių profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo teorinių ir praktinių mokymų ir 12.1.2. punkte nurodytų Profesinės reabilitacijos 

specialistų kvalifikacijos kėlimo programas rengia ir vykdo profesinės reabilitacijos metodiniai centrai.  

12.6. Profesinės reabilitacijos specialistas, siekdamas, kad šio Tvarkos aprašo 12.1.1. – 12.1.2. punktuose 

nurodytos išklausytos teorinio ar praktinio mokymo valandos būtų įskaitytos į jo kvalifikacijos kėlimą, privalo 

turėti profesinės reabilitacijos metodinio centro pažymėjimą, pasirašytą metodinio centro vadovo ar jo įgalioto 

asmens.  

12.7. Profesinės reabilitacijos specialistas, siekdamas, kad šio Tvarkos aprašo 12.1.3. – 12.1.15. 

punktuose nurodytos profesinės kvalifikacijos kėlimo veiklos būtų įskaitytos į jo kvalifikacijos kėlimą, privalo 

turėti dokumentus, patvirtinančius šiuose punktuose nurodytų veiklų įvykdymą.  

13. Profesinė kompetencija ir praktinė veikla vertinama pagal šias sritis: 

13.1. specialisto žinias ir gebėjimus, reikalingus kokybiško paslaugų teikimo užtikrinimui; 

13.2. praktinės veiklos veiksmingumą ir rezultatyvumą; 

13.3. komunikaciją, bendradarbiavimą ir vadybą; 

13.4. asmenines savybes ir vertybes; 

13.5. kvalifikacijos kėlimą. 

14. Pradedančiojo profesinės reabilitacijos specialisto, siekiančio įgyti profesinės reabilitacijos specialisto 

kategoriją, kompetencija ir praktinė veikla vertinama pagal šio Tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos 

kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo lentelę „Profesinės reabilitacijos specialisto kategorijai 

gauti/pratęsti atestacijos lapas“. 
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15. Šio Tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo lentelę turi 

užpildyti pats atestuojamasis, jo tiesioginis vadovas (ar kitas įstaigos vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, 

galintis įvertinti jo praktinę veiklą) ir atestacijos komisija. 

16. Profesinės reabilitacijos specialisto, siekiančio įgyti vyresniojo profesinės reabilitacijos specialisto 

kategoriją, kompetencija ir praktinė veikla vertinama pagal šio Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos 

kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo lentelę „Vyresniojo profesinės reabilitacijos specialisto kategorijai 

gauti/pratęsti atestacijos lapas“. 

17. Šio Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo lentelę turi 

užpildyti pats atestuojamasis, jo tiesioginis vadovas (ar kitas įstaigos vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, 

galintis įvertinti jo praktinę veiklą) ir atestacijos komisija. 

18. Vyresniojo profesinės reabilitacijos specialisto, siekiančio įgyti profesinės reabilitacijos eksperto 

kategoriją, kompetencija ir praktinė veikla vertinama pagal šio Tvarkos aprašo 5 priede nustatytos formos 

kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo lentelę „Profesinės reabilitacijos eksperto kategorijai gauti 

atestacijos lapas“. 

19. Šio Tvarkos aprašo 5 priede nustatytos formos kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo lentelę turi 

užpildyti pats atestuojamasis ir atestacijos komisija. 

20. Profesinės reabilitacijos eksperto, siekiančio pratęsti profesinės reabilitacijos eksperto kategoriją, 

kompetencija ir praktinė veikla vertinama pagal šio Tvarkos aprašo 6 priede nustatytos formos kompetencijos ir 

praktinės veiklos įvertinimo lentelę „Profesinės reabilitacijos eksperto kategorijai pratęsti atestacijos lapas“. 

21. Šio Tvarkos aprašo 6 priede nustatytos formos kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo lentelę turi 

užpildyti atestacijos komisija. 

22. Kitų specialistų, siekiančių gauti ar pratęsti profesinės reabilitacijos eksperto kvalifikacijos kategoriją, 

kompetencija ir praktinė veikla vertinama pagal šio Tvarkos aprašo 7 priede nustatytos formos kompetencijos ir 

praktinės veiklos įvertinimo lentelę „Profesinės reabilitacijos eksperto kategorijai gauti/pratęsti atestacijos 

lapas“. 

23. Šio Tvarkos aprašo 7 priede nustatytos formos kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo lentelę turi 

užpildyti pats atestuojamasis ir atestacijos komisija. 

24. Profesinės reabilitacijos specialistas savo praktinės veiklos pristatymą pateikia atestacijos komisijai 

užpildydamas šio Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą formą „Profesinės reabilitacijos specialisto kompetencijos 

ir praktinės veiklos pristatymo anketa“ ir pokalbio su atestacijos komisijos nariais metu. 

25. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo reikalavimai yra nustatyti šio Tvarkos aprašo 8 priede „Kvalifikacinių 

kategorijų suteikimo profesinės reabilitacijos specialistams reikalavimų sąrašas“. 

26. Profesinės reabilitacijos specialisto siekiamos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų atitikimą 

kvalifikacinės kategorijos suteikimo reikalavimams, nustatytiems Tvarkos aprašo 8 priede, vertina atestacijos 



 133           VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

komisija, įvertindama profesinės reabilitacijos atestacijos metu specialisto pristatytą informaciją apie savo darbo 

rezultatus pagal šio Tvarkos aprašo 2 priedą, profesinės reabilitacijos specialisto kompetencijos ir praktinės 

veiklos įvertinimo rezultatus pagal šio Tvarkos aprašo 3/4/5/6/7 priedų užpildytą lentelę ir atestacijos metu 

specialisto pateiktą žodinę informaciją. 

27. Pradedančiojo profesinės reabilitacijos specialisto kvalifikacinės kategorijos suteikimo ir 

peratestavimo aukštesnei kvalifikacinei kategorijai reikalavimai: 

27.1. pradedančiojo profesinės reabilitacijos specialisto kvalifikacinė kategorija suteikiama naujai 

pradėjusiam dirbti ir teikiančiam profesinės reabilitacijos paslaugas įstaigoje specialistui, turinčiam 

galiojančiais teisės aktais bei pavyzdiniais pareigybės nuostatais jo pareigybei nustatytą išsilavinimą. Ši 

kvalifikacinė kategorija naujai pradėjusiam dirbti įstaigoje specialistui suteikiama įstaigos vadovo įsakymu, bet 

ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui. Pradedančiojo profesinės reabilitacijos specialisto atestacijos 

pažymėjimas neišduodamas; 

27.2. praėjus 1 metams nuo pradedančiojo profesinės reabilitacijos specialisto darbo pradžios įstaigoje, ne 

vėliau kaip per tris mėnesius jis turi būti peratestuojamas aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. Jeigu suėjus šiam 

terminui, pradedantysis profesinės reabilitacijos specialistas neperatestuojamas, turėtą kvalifikacinę kategoriją 

jis praranda; 

27.3. pradedančiajam profesinės reabilitacijos specialistui, siekiančiam atestuotis aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai, yra keliamas reikalavimas savarankiškai ir/ar vadovaujant aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos specialistui teikti profesinės reabilitacijos paslaugas ir per 1 darbo metus dalyvauti ne mažiau kaip 

16 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo mokymuose, iš jų ne mažiau kaip 8 val. trukmės įvadiniuose profesinės 

reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose, nurodytuose šio Tvarkos aprašo 12.1.1. p., ir ne 

mažiau kaip 8 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo veiklose, nurodytose šio Tvarkos aprašo 12.1.2. – 12.1.7. p., ir 

turėti šių mokymų baigimo pažymėjimus bei kitus jo profesinės kvalifikacijos kėlimą įrodančius dokumentus; 

28. Profesinės reabilitacijos specialisto kvalifikacinės kategorijos pratęsimo reikalavimai: 

28.1. profesinės reabilitacijos specialisto kvalifikacinė kategorija gali būti pratęsiama profesinės 

reabilitacijos paslaugas įstaigoje teikiančiam specialistui, turinčiam galiojančiais teisės aktais bei pavyzdiniais 

pareigybės nuostatais jo pareigybei nustatytą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą per paskutinius 

trejus metus teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas; 

28.2. profesinės reabilitacijos specialistui yra keliamas reikalavimas teikti profesinės reabilitacijos 

paslaugas ir per dvejus metus dalyvauti ne mažiau nei 32 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo veiklose, iš jų – ne 

mažiau kaip 16 val. trukmės šio Tvarkos aprašo 12.1.2. p. nurodytuose profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir ne mažiau kaip 16 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo veiklose ir bent 

dviejose kitose iš šio Tvarkos aprašo 12.1.3. – 12.1.15. p. nurodytų veiklų ir turinčiam jo profesinės 

kvalifikacijos kėlimą įrodančius dokumentus; 
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28.3. profesinės reabilitacijos specialisto atestacijos pažymėjimo galiojimo terminas negali būti ilgesnis 

nei dveji metai. Praėjus 2 metams, ne vėliau kaip per tris mėnesius profesinės reabilitacijos specialistas privalo 

atestuotis tai pačiai arba aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti. Jeigu suėjus šiam terminui profesinės 

reabilitacijos specialistas neperatestuojamas, turėtą kvalifikacinę kategoriją jis praranda. 

29. Vyresniojo profesinės reabilitacijos specialisto kvalifikacinės kategorijos suteikimo reikalavimai: 

29.1. vyresniojo profesinės reabilitacijos specialisto kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama 

profesinės reabilitacijos paslaugas įstaigoje teikiančiam ir/ar šių paslaugų teikimą 

organizuojančiam/koordinuojančiam profesinės reabilitacijos specialistui, turinčiam galiojančiais teisės aktais 

bei pavyzdiniais pareigybės nuostatais jo pareigybei nustatytą, bet ne žemesnį kaip šio Tvarkos aprašo 10.2 

punkte nurodytą, išsilavinimą ir turinčiam ne mažesnį kaip 3 metų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

ir/ar organizavimo/koordinavimo darbo stažą per paskutinius ketverius metus; 

29.2. vyresniajam profesinės reabilitacijos specialistui yra keliamas reikalavimas teikti profesinės 

reabilitacijos paslaugas ir/ar organizuoti/koordinuoti šių paslaugų teikimą, per dvejus metus dalyvauti ne 

mažiau nei 48 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo veiklose, iš jų – ne mažiau kaip 16 val. trukmės šio Tvarkos 

aprašo 12.1.2. p. nurodytuose profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose, ne mažiau 

kaip 32 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo veiklose ir bent trejose kitose iš šio Tvarkos aprašo 12.1.3. – 12.1.15. 

p. nurodytose veiklose ir turinčiam jo profesinės kvalifikacijos kėlimą įrodančius dokumentus; 

29.3. vyresniojo profesinės reabilitacijos specialisto atestacijos pažymėjimo galiojimo terminas negali 

būti ilgesnis nei dveji metai. Praėjus 2 metams, ne vėliau kaip per tris mėnesius vyresnysis profesinės 

reabilitacijos specialistas privalo atestuotis tai pačiai arba aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti. Jeigu 

suėjus šiam terminui vyresnysis profesinės reabilitacijos specialistas neperatestuojamas, turėtą kvalifikacinę 

kategoriją jis praranda. 

 

30. Vyresniojo profesinės reabilitacijos specialisto kvalifikacinės kategorijos pratęsimo reikalavimai: 

30.1. vyresniajam profesinės reabilitacijos specialistui, siekiančiam pratęsti turimą kvalifikacinę 

kategoriją, yra keliamas reikalavimas teikti profesinės reabilitacijos paslaugas ir/ar organizuoti/koordinuoti šių 

paslaugų teikimą, per dvejus metus dalyvauti ne mažiau nei 32 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo veiklose, iš jų 

– ne mažiau kaip 16 val. trukmės šio Tvarkos aprašo 12.1.2. p. nurodytuose profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose, ne mažiau kaip 16 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo veiklose ir ne mažiau 

kaip keturiose kitose iš šio Tvarkos aprašo 12.1.3. – 12.1.15. p. nurodytose veiklose ir turinčiam jo profesinės 

kvalifikacijos kėlimą įrodančius dokumentus; 

30.2. vyresniojo profesinės reabilitacijos specialisto atestacijos pažymėjimo galiojimo terminas negali 

būti ilgesnis nei dveji metai. Praėjus 2 metams, ne vėliau kaip per tris mėnesius vyresnysis profesinės 

reabilitacijos specialistas privalo atestuotis tai pačiai arba aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti. Jeigu 
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suėjus šiam terminui vyresnysis profesinės reabilitacijos specialistas neperatestuojamas, turėtą kvalifikacinę 

kategoriją jis praranda. 

31. Profesinės reabilitacijos eksperto kvalifikacinė kategorija (pagal šio Tvarkos aprašo 5 ir 6 priedus) gali 

būti suteikiama ir pratęsiama turinčiam ne žemesnį kaip šio Tvarkos aprašo 10.1 punkte nurodytą išsilavinimą ir 

ne mažesnį kaip 5 metų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir/ar šių paslaugų 

organizavimo/koordinavimo darbo stažą ir per penkerius metus dalyvavusiam ne mažiau nei 60 val. trukmės šio 

Tvarkos aprašo 12.1.2. – 12.1.7 nurodytose kvalifikacijos kėlimo veiklose, iš jų ne mažiau kaip 40 val. trukmės 

šio Tvarkos aprašo 12.1.5. p. nurodytų veiklų ir ne mažiau kaip penkiose, iš jų bent dviejose skirtingose iš šio 

Tvarkos aprašo 12.1.8. – 12.1.15. p. nurodytų veiklų, ir turinčiam jo profesinės kvalifikacijos kėlimą įrodančius 

dokumentus. 

32. Profesinės reabilitacijos eksperto kvalifikacinė kategorija (pagal šio Tvarkos parašo 7 priedą) gali būti 

suteikiama ir pratęsiama ir kitiems specialistams, turintiems ne žemesnį kaip šio Tvarkos aprašo 10.1 punkte 

nurodytą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų dalyvavimo šio Tvarkos aprašo 12.1.2. – 12.1.15 p. nurodytose 

kvalifikacijos kėlimo veiklose patirtį, iš jų ne mažiau kaip 40 val. trukmės šio Tvarkos aprašo 12.1.5. p. 

nurodytų veiklų ir ne mažiau kaip po vieną kasmet šio Tvarkos aprašo 12.1.9. - 12.1.11. nurodytose veiklose, ir 

ne mažiau kaip trijose šio Tvarkos aprašo 12.1.12. - 12.1.15. nurodytose veiklose, ir turintiems jo profesinės 

kvalifikacijos kėlimą įrodančius dokumentus. 

33. Profesinės reabilitacijos eksperto atestacijos pažymėjimo galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei penkeri 

metai. Praėjus 5 metams, ne vėliau kaip per tris mėnesius profesinės reabilitacijos ekspertas privalo atestuotis 

tai pačiai kvalifikacinei kategorijai gauti. Jeigu suėjus šiam terminui profesinės reabilitacijos ekspertas 

neperatestuojamas, turėtą kvalifikacinę kategoriją jis praranda.  

 

III. Atestacijos komisijos sudarymas 

 

34. Specialistų atestaciją vykdo Atestacijos komisija. 

35. Atestacijos komisijos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina įstaigos vadovas. 

36. Atestacijos komisija sudaroma įstaigoje ir ją sudaro komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip 5 nariai. 

Komisijos pirmininku gali būti įstaigos vadovas, jo pavaduotojas ar kitas, įstaigos vadovo įgaliotas asmuo, kiti 

komisijos nariai - padalinio, kuriame dirba specialistas, vadovas ar jį pavaduojantis specialistas (turintis ne 

mažesnę kaip vyresniojo profesinės reabilitacijos specialisto kvalifikacijos kategoriją); tos pačios, kaip ir 

atestuojamasis, profesinės kvalifikacijos specialistas, turintis aukštesnę kvalifikacinę kategoriją nei 

atestuojamasis; už įstaigos veiklos kokybę atsakingas darbuotojas; Profesinės reabilitacijos metodinio centro 

specialistai, turintys aukštesnę kvalifikacinę kategoriją nei atestuojamasis arba eksperto kvalifikacinę 
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kategoriją; kitus narius skiria įstaigos vadovas savo nuožiūra – tai gali būti steigėjo atstovas, socialinių partnerių 

atstovai ir pan. 

37. Tuo atveju, kai įstaiga neturi atitinkamos kvalifikacijos ir /ar reikiamą kvalifikacinę kategoriją turinčius 

specialistus, vietoj jų į atestacijos komisijos sudėtį turi būti įtraukiami Profesinės reabilitacijos metodinio centro 

tos pačios profesinės kvalifikacijos kaip ir atestuojamasis specialistai, turintys ne mažesnę nei vyresniojo 

profesinės reabilitacijos specialisto kvalifikacinę kategoriją arba profesinės reabilitacijos eksperto kvalifikacinę 

kategoriją.  

38. Atestacijos komisijos posėdžiai turi būti rengiami esant poreikiui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.  

 

IV. Atestacijos tvarka 

 

39. Specialistai, siekiantys įgyti/pratęsti profesinės reabilitacijos specialisto ar vyresniojo profesinės 

reabilitacijos specialisto kvalifikacinę kategoriją, rengdamiesi atestacijai ne vėliau kaip prieš keturias savaites 

iki Atestacijos komisijos posėdžio, teikia tiesioginiam vadovui šio Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos 

prašymą, savo kompetencijos ir praktinės veiklos pristatymo anketą (šio Tvarkos aprašo 2 priedas) ir šiuose 

prieduose nurodytus dokumentus, taip pat Atestacijos lapą (pagal šio Tvarkos aprašo 3/4 priedus) užpildęs skiltį 

„Specialisto įsivertinimas“. 

40. Atestuojamojo tiesioginis vadovas (ar kitas įstaigos vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, galintis įvertinti 

atestuojamojo praktinę veiklą) įvertina pateiktų dokumentų atitikimą keliamiems reikalavimams ir įvertina 

specialisto praktinę veiklą, užpildydamas Atestacijos lapą (pagal šio Tvarkos aprašo 3/4 priedus) ir su šiuo 

įvertinimu pasirašytinai supažindindamas atestuojamąjį specialistą. 

41. Tiesioginis vadovas ar kitas įstaigos vadovo įgaliotas asmuo, įvertinęs specialisto praktinę veiklą, visus 

dokumentus pateikia Atestacijos komisijai ne vėliau kaip likus savaitei iki posėdžio. 

42. Vyresnieji profesinės reabilitacijos specialistai, siekiantys įgyti profesinės reabilitacijos eksperto 

kvalifikacinę kategoriją, rengdamiesi atestacijai ne vėliau kaip prieš keturias savaites iki Atestacijos komisijos 

posėdžio, teikia Atestacijos komisijai šio Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą, savo 

kompetencijos ir praktinės veiklos pristatymo anketą (šio Tvarkos aprašo 2 priedas) ir šiuose prieduose 

nurodytus dokumentus, taip pat Atestacijos lapą (pagal šio Tvarkos aprašo 5 priedą) užpildęs skiltį „Specialisto 

įsivertinimas“. 

43. Profesinės reabilitacijos ekspertas, siekiantis pratęsti profesinės reabilitacijos eksperto kvalifikacinę 

kategoriją, rengdamiesi atestacijai ne vėliau kaip prieš keturias savaites iki Atestacijos komisijos posėdžio, 

teikia Atestacijos komisijai šio Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą, savo kompetencijos ir 

praktinės veiklos pristatymo anketą (šio Tvarkos aprašo 2 priedas) ir šiuose prieduose nurodytus dokumentus. 
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44. Kiti specialistai, siekiantys įgyti profesinės reabilitacijos eksperto kvalifikacinę kategoriją, rengdamiesi 

atestacijai ne vėliau kaip prieš keturias savaites iki Atestacijos komisijos posėdžio, teikia Atestacijos komisijai 

šio Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą, savo kompetencijos ir praktinės veiklos pristatymo 

anketą (šio Tvarkos aprašo 2 priedas) ir šiuose prieduose nurodytus dokumentus, taip pat Atestacijos lapą (pagal 

šio Tvarkos aprašo 7 priedą) užpildęs skiltį „Specialisto įsivertinimas“. 

45. Atestacijos komisija vertindama profesinės reabilitacijos specialisto siekiamos kvalifikacinės kategorijos 

reikalavimų atitikimą kvalifikacinės kategorijos suteikimo reikalavimams, nustatytiems Tvarkos aprašo 8 

priede, įvertina: 

45.1. informaciją, pateiktą pagal šio Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus; 

45.2. profesinės reabilitacijos specialisto kompetencijos ir praktinės veiklos rezultatus pagal šio Tvarkos 

aprašo 3/4/5/6/7 priedų užpildytą lentelę; 

45.3. pokalbio tarp atestuojamojo ir Atestacijos komisijos narių metu gautą informaciją. 

46. Atestacijos komisija posėdyje aptaria atestuojamojo specialisto atestacijos rezultatus ir balsuoja dėl 

atestuojamojo specialisto įvertinimo, kvalifikacinės kategorijos suteikimo ir Atestacijos komisijos pasiūlymų 

įstaigos vadovui. Sprendimai priimami, jeigu dėl jų balsavo posėdyje dalyvavusių Atestacijos komisijos narių 

dauguma. Atestacijos komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatus lemia Atestacijos 

komisijos pirmininko balsas. 

47. Atestacijos komisija, priėmusi sprendimą dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo, per 5 kalendorines 

dienas išrašo ir atestuotam specialistui išduoda kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį kvalifikacinės kategorijos 

pažymėjimą ir pasirašytinai supažindina specialistą su atestavimo rezultatais. 

48. Atestacijos komisija priėmusi sprendimą dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo, per 5 kalendorines 

dienas, pateikia įstaigos vadovui Atestacijos lapą. Įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į specialisto atestacijos 

rezultatus ir Atestacijos komisijos pateiktus pasiūlymus, gali priimti vieną iš sprendimų, numatytų šio Tvarkos 

aprašo 48 – 49 punktuose. Atestacijos lapas su įstaigos vadovo sprendimu per 3 darbo dienas perduodamas 

atsakingam už įstaigos personalo tvarkymą darbuotojui. 

49. Įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į specialisto atestacijos rezultatus ir/arba atestacijos komisijos siūlymą, 

gali priimti vieną iš šių sprendimų: 

49.1. nustatyti aukštesnį tarnybinio atlyginimo koeficientą; 

49.2. skirti priedą už aukštą kvalifikaciją; 

49.3. skirti vienkartinę išmoką už labai gerą specialisto darbą kalendoriniais metais ir/arba specialistui 

atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis; 

49.4. taikyti nepiniginio skatinimo priemones (skatinti padėkos raštu, dovana). 

50. Jeigu atlikus specialisto atestaciją nustatoma, kad jo kvalifikacija neatitinka turimos pareigybės nustatytų 

minimalių reikalavimų, įstaigos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka gali priimti vieną iš šių sprendimų: 
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 50.1. panaikinti anksčiau nustatytą priedą už aukštą kvalifikaciją; 

50.2. rekomenduoti pagerinti darbo rezultatus ir kelti kvalifikaciją, nustatant terminą. 

 

V. Apeliacijos tvarka 

 

51. Įstaigos vadovas trejiems metams sudaro Apeliacijos komisiją, susidedančią iš šios komisijos pirmininko ir 

2 – 4 narių, ir tvirtina jos darbo reglamentą.  

52. Apeliacijos komisiją gali sudaryti įstaigos administracijos atstovai, darbuotojų atstovai, išorės ekspertai. 

Jeigu įstaigoje darbuotojų teisėms ir interesams atstovauja darbuotojų atstovai, į Apeliacijos komisijos sudėtį 

įtraukiamas jų deleguotas asmuo. Į Apeliacijos komisijos posėdžius privalo būti kviečiamas Profesinės 

reabilitacijos metodinio centro specialistas. Apeliacinė komisija gali sudaryti papildomas specialistų grupes 

apeliacijoms nagrinėti, profesinės reabilitacijos specialistų praktinei veiklai įvertinti.  

53. Specialistas, nesutinkantis su Atestacijos komisijos sprendimu, turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo 

sprendimo priėmimo dienos pateikti Apeliacijos komisijai argumentuotą prašymą dėl atestacijos peržiūrėjimo. 

54. Apeliacijos komisija per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl Atestacijos komisijos sprendimo 

peržiūrėjimo pateikimo dienos turi išnagrinėti prašymą ir raštu pateikti išvadas apeliacijos teikėjui, jo 

tiesioginiam vadovui ir įstaigos vadovui. 

55. Jei Apeliacijos komisija nustato, kad specialisto kompetencija ir praktinė veikla buvo įvertinta 

neobjektyviai, Atestacijos komisija pakartotinai svarsto specialisto pretenduojamos kvalifikacinės kategorijos 

suteikimo klausimą.  

56. Apeliacijos komisijos posėdis turi būti protokoluojamas. Komisijos narys, nesutikdamas su Apeliacijos 

komisijos išvadomis, gali pareikšti savo atskirąją nuomonę, kuri pažymima posėdžio protokole. Apeliacijos 

komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Apeliacijos komisijos nariai. Posėdis laikomas 

teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. 

 

VI. Baigiamosios nuostatos 

 

57. Atestuotasis specialistas turi teisę susipažinti su visais jo atestacijos dokumentais. 

58. Už atestacijos organizavimą atsako įstaigos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka. 

__________________________ 
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Profesinės reabilitacijos specialistų atestacijų tvarkos 

aprašo  

1 priedas 

 

................................................................................................................... 

(vardas ir pavardė) 

 

.................................................................................................................. 

(gyvenamosios vietos adresas) 

 

................................................................................................................. 

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

(darbovietė, pareigos, turima kvalifikacinė kategorija ir jos 

suteikimo data) 

 

....................................................... atestacijos komisijai 

 

 

PRAŠYMAS DĖL ATESTACIJOS 
 

20....... m. ......................... .... d. 

........................................... 

(sudarymo vieta) 

 

Prašau mane atestuoti .......................................................................................... kvalifikacinei 

(kvalifikacinės kategorijos pavadinimas) 

kategorijai  ................................... 

(įrašyti: gauti arba pratęsti) 

 

 

PRIDEDAMA (pridedamus dokumentus pažymėti  - [X]): 

 

[ ] 1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ......lapai. 

[ ] 2. Specialisto kompetencijos ir veiklos pristatymo anketa, ...... lapai. 

[ ] 3. Profesinės reabilitacijos  specialisto kategorijai gauti/pratęsti atestavimo lapas 
, ...... lapai. 

[ ] 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos, ...... lapai. 

[ ] 5. Kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo kopija, ...... lapai. 

[ ] 6. Profesinės kvalifikacijos kėlimą patvirtinančių dokumentų kopijos, ...... lapai. 

[ ] 7. Kitų dokumentų kopijos (įrašyti) 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

..............                        ...................................... 

(parašas)                             (vardas ir pavardė) 
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Profesinės reabilitacijos specialistų  atestacijų 

tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS SPECIALISTO KOMPETENCIJOS IR PRAKTINĖS VEIKLOS 

PRISTATYMO ANKETA 

 

1. Bendroji informacija 

 

Pavardė  

Vardas  

Miestas  

Darbovietė  

Pareigos  

Turima kvalifikacinė kategorija  

Pageidaujama kvalifikacinė kategorija  

 

 

2. Išsilavinimas (nurodomos visos mokymosi įstaigos) 

 

Mokymosi metai 
Mokymo įstaiga 

Specialybė, laipsnis, 

kvalifikacija 
Diplomo serija, Nr. 

Pradžia Pabaiga 

     

 

 

3. Profesinės reabilitacijos darbo stažas 

 

Darbovietė Pareigos 
Darbo trukmė 

(mėn., m.) 
Darbo turinys 

    

 

 

4. Kvalifikacijos kėlimas 

 

Kvalifikacijos kėlimo vieta Data 

Kvalifikacijos 

kėlimo veikla* ir 

pavadinimas 

Kvalifikacijos kėlimo 

turinys 

Kvalifikacijos kėlimo 

trukmė***  

TV PV 

      

 

 

5. Kitų specialistų kvalifikacijos kėlimas  

 

Įstaiga, įmonė, 

organizacija 
Data 

Kvalifikacijos 

kėlimo veikla** 

ir pavadinimas 

Kvalifikacijos 

kėlimo turinys 

Dalyvių skaičius 

(pagal 

pareigybes) 

Kvalifikacijos kėlimo 

trukmė 

TV PV 

       

 

* pagal Profesinės reabilitacijos specialistų atestacijų tvarkos aprašo 12.1.1. – 12.1.4. ir 12.1.7. – 12.1.15 

punktuose nurodytas profesinės kvalifikacijos kėlimo veiklas 
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** pagal Profesinės reabilitacijos specialistų atestacijų tvarkos aprašo 12.1.5. – 12.1.6. punktuose nurodytas 

profesinės kvalifikacijos kėlimo veiklas 

 

***TV – teorinių valandų skaičius; PV – praktinių valandų skaičius  

 

6. Trumpas savo praktinės veiklos pristatymas (trumpai aprašyti savo veiklą, nurodant tiesioginę ir 

papildomą veiklą (pvz.: projektuose, kokybės tobulinimo veikloje).  

7. Pasiekti rezultatai dirbant profesinės reabilitacijos srityje. 

8. Kokiomis vertybėmis vadovaujatės dirbdamas savo darbą?  

9. Ar taikote naujus, pažangius darbo metodus savo veikloje? Jei taip, kokius?  

10. Kokie asmenys sudaro tiesioginio Jūsų darbo tikslinę grupę? 

11. Kokiomis priemonėmis siekiate užtikrinti vykdomos veiklos kokybę? 

12. Kas Jums, dirbant profesinės reabilitacijos srityje, kelia didžiausią pasitenkinimą? 

13. Su kokiomis problemomis susiduriate savo veikloje? 

14. Ką siūlytumėte tobulinti savo ir savo įstaigos veikloje? 

15. Pateikite atvejį iš savo praktikos, kuris iš Jūsų pareikalavo žinių (teorijos), vertybių (etikos) ir 

praktinių įgūdžių derinimo bei jų pritaikymo. 

 

 

 

 

..................    ...............................   ............................................................ 

   (data)                  (parašas)                          (vardas ir pavardė) 
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Profesinės reabilitacijos specialistų  

atestacijų tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

 

KOMPETENCIJOS IR PRAKTINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS SPECIALISTO KATEGORIJAI GAUTI/PRATĘSTI ATESTAVIMO LAPAS 
 

 
(Data) 

 

 
(Institucijos pavadinimas) 

 

Galutinis sprendimas ir jo priėmimo data 

 
Profesinės reabilitacijos specialistas  

                  (vardas, pavardė) 

Turima kategorija   

 

Pretenduojama įgyti/pratęsti kategorija (nereikalingą išbraukti) 

 

Profesinės reabilitacijos specialisto bendrosios kompetencijos, žinios ir gebėjimai (p. I-IV) vertinami pagal 1-5 balų sistemą:  

 

5 balai – kriterijus vykdomas labai gerai;  

4 balai – kriterijus vykdomas gerai; 

3 balai – kriterijus vykdomas patenkinamai (nei gerai, nei blogai); 

2 balai – kriterijus vykdomas blogai; 

1 balas – kriterijus vykdomas labai blogai. 

 

Nr. 
Bendrosios kompetencijos, žinių ir gebėjimų vertinimo 

kriterijai 

Specialisto 

įsivertinimas 

Tiesioginio 

vadovo 

įvertinimas 

Pastabos* 

Atestavimo 

komisijos 

įvertinimas 

Pastabos* 
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 I. ŽINIOS IR GEBĖJIMAI, REIKALINGI 

KOKYBIŠKO PASLAUGŲ TEIKIMO 

UŽTIKRINIMUI  

  

  

 

1.  Žino ir geba darbe taikyti galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos 

procesus bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą 

  

  

 

2.  Išmano reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančioms įstaigoms reglamentuojančią teisinę bazę 
  

  
 

3.  Išmano strategines  Lietuvos profesinės reabilitacijos 

paslaugų vystymo kryptis 
  

  
 

4.  Išmano profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus 

ir tendencijas kitose ES ar pasaulio šalyse 
  

  
 

5.  Išmano asmens darbingumo ir neįgalumo, profesinės 

reabilitacijos poreikio nustatymo principus 
  

  
 

Iš viso:      

 II. VEIKLOS VEIKSMINGUMAS IR 

REZULTATYVUMAS 
        

1.  Žino ir geba darbe taikyti neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo principus 
  

  
 

2.  Žino skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų 

profesinės reabilitacijos ypatumus 
  

  
 

3.  Žino ir geba darbe taikyti individualaus ir grupinio darbo 

su įstaigos klientais principus ir metodus atsižvelgiant į 

individualius šių asmenų poreikius pagal negalios pobūdį ir 

specifiką 

  

  

 

4.  Žino ir geba darbe taikyti įstaigoje taikomus profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas ir 

standartus ir  jų taikymo principus ir technikas 
  

  

 

5.  Išmano ir geba taikyti praktikoje profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodikas neįgaliesiems 
     

6.  Žino ir geba darbe taikyti holistiniu požiūriu paremtus 

paslaugų teikimo principus  
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7.  Identifikuoja profesinės reabilitacijos programos metu 

iškylančias problemas ir geba jas spręsti 
     

8.  Geba nustatyti individualius asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir galutinius rezultatus 
     

9.  Geba interpretuoti asmens profesinių gebėjimų įvertinimo 

rezultatus, parengti išvadas ir rekomendacijas dėl 

tolimesnių veiksmų 

    
 

10.  Geba užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę      
11.  Geba laikytis profesinės etikos ir užtikrinti klientų teises      
12.  Geba dirbti profesinės reabilitacijos specialistų komandoje      
13.  Sugeba vertinti kolegų veiklą      
14.  Sugeba planuoti ir produktyviai panaudoti darbo dienos 

laiką      

15.  Teikia pasiūlymus paslaugų kokybės tobulinimui      
Iš viso:      

 III. KOMUNIKACIJA, BENDRADARBIAVIMAS IR 

VADYBA 
     

1.  Geba bendrauti ir bendradarbiauti su klientais**      
2.  Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis      
3.  Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kitų profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojais, 

darbdaviais, nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų 

atstovais ir kitais socialiniais partneriais 

    

 

4.  Geba parengti individualius paslaugos teikimo  planus ir 

juos tobulinti 
     

5.  Geba parinkti ir taikyti individualius ir grupinius metodus      
6.  Geba analizuoti ir vertinti veikloje naudojamų priemonių  

asmeniui ir grupei veiksmingumą 
     

7.  Geba inicijuoti  ir  rengti projektus, programas dalyvauti 

juos įgyvendinant 
     



 152 VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

 

8.  Aktyviai dalyvauja tarpdisciplininėse specialistų 

komandose, kurios sprendžia kliento problemas 
     

9.  Geba aktyviai dalyvauti darbo grupėse      
10.  Geba dalyvauti konferencijose, seminaruose ir kitokio 

pobūdžio renginiuose Lietuvos mastu (skaito pranešimus, 

paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui) 

    
 

11.  Geba dalyvauti tarptautiniuose renginiuose (skaito 

pranešimus, paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių 

darbui) 

    
 

12.  Geba konsultuoti ir informuoti klientus pagal turimą 

kompetenciją 
     

13.  Geba koordinuoti kolegų veiklą      
14.  Dalyvauja rengiant metodinius leidinius      
15.  Dalyvauja rengiant informacinius leidinius      
16.  Geba rengti informacinius pranešimus spaudai (interneto 

svetainei, spaudai) 
     

17.  Geba rengti ir pristatyti informaciją kolegoms      
18.  Geba teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos, teikiamų 

paslaugų tobulinimo 
     

19.  Geba teikti pasiūlymus dėl paties teikiamų paslaugų 

tobulinimo 
     

20.  Geba planuoti, organizuoti, vykdyti bendrą metodinę veiklą 

su kitais profesinės reabilitacijos specialistais 
     

21.  Geba analizuoti klientų pasiekimus ir pažangą, gautą 

informaciją įvairiomis formomis pateikia ir aptaria ją su 

klientais (jų šeimos nariais), kolegomis, kitais 

suinteresuotais asmenimis, atsižvelgdamas į tai koreguoja 

ir individualizuoja veiklą 

    

 

22.  Geba analizuoti grįžtamąją informaciją bendravimo ir 

bendradarbiavimo plėtojimo aspektais 
     

23.  Geba dalyvauti institucijos vadovo ar steigėjo (valdymo 

organo) teisės aktais  patvirtintose darbo grupėse 
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24.  Rodo iniciatyvą ir aktyviai dalyvauja įvairiose institucijos 

veiklose 
     

25.  Geba mąstyti logiškai ir argumentuotai      
26.  Rūpinasi įstaigos (įmonės, organizacijos) plėtra, teikiamų 

paslaugų kokybe 
     

27.  Tobulina bendravimo įgūdžius      
Iš viso:      

 IV. ASMENINĖS SAVYBĖS IR VERTYBĖS      
1.  Siekia išlaikyti gerą reputaciją***      
2.  Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius 

pasiekimus 
     

3.  Geba numatyti konkrečius savo veiklos tikslus ir 

uždavinius 
     

4.  Supranta mokymosi visą gyvenimą vertę ir turi nuostatą 

nuolat mokytis 
     

5.  Atsižvelgdamas į įsivertinimo rezultatus planuoja profesinį 

tobulėjimą 
     

6.  Veiklos procese taiko kvalifikaciniuose renginiuose įgytas 

žinias ir gebėjimus, analizuoja jų poveikį savo praktinės 

veiklos veiksmingumui 

    
 

7.  Geba atlikti įvairių rūšių informacijos paiešką, žino ir 

naudoja tam tikras duomenų bazes 
     

8.  Siekdamas ugdymo kokybės, ugdymo procese taiko 

informacines - komunikacines technologijas 
     

9.  Geba naudotis informacija ir bendrauti užsienio kalba      
10.  Siekia įgyti naujų žinių ir gebėjimų savo veiklai tobulinti      
11.  Turi atsakomybės jausmą      
12.  Yra tolerantiškas klientams, kolegoms ir kitiems asmenims      
13.  Gerbia kitus asmenis      
14.  Yra geranoriškas      
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15.  Išmano žmogaus teises ir taiko žmogaus teisių bei lygių 

galimybių principą praktinėje veikloje 
     

16.  Geba mokytis iš savo ir kitų klaidų      
17.  Yra motyvuotas dirbti      
18.  Geba veikloje taikyti naujoves      
19.  Geba  tobulinti savo kvalifikaciją      

Iš viso:      
IŠ VISO (I-IV):      

 V. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VEIKLOS****      
 a) Kvalifikacijos kėlimo veiklos (valandomis)      

1.  Dalyvavo profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos 

kėlimo teoriniuose ir praktiniuose mokymuose 
     

2.  Dalyvavo profesinės srities kvalifikacijos kėlimo 

teoriniuose ir praktiniuose mokymuose 
     

3.  Stažavosi Lietuvoje ir/ar užsienyje esančiuose profesinės 

reabilitacijos centruose, turinčiuose didelę šių paslaugų 

teikimo patirtį 

    
 

4.  Rengė ir vykdė kitų profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo teorinius ir praktinius mokymus 
     

5.  Rengė ir vykdė kitų specialistų kvalifikacijos kėlimo 

teorinius ir praktinius mokymus 
     

6.  Dalyvavo mokslinės praktikos ar kitokio pobūdžio 

konferencijose, teoriniuose, praktiniuose seminaruose 

neįgaliųjų socialinės integracijos ar profesinės reabilitacijos 

temomis 

    

 

Iš viso:      
 b) kvalifikacijos kėlimo veiklos (vienetais)      

7.  Rengė ir/ar vykdė nacionalinius ir/ar tarptautinius projektus 

neįgaliųjų socialinės integracijos, profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei tobulinimo srityse  
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8.  Rengė ir/ar skaitė pranešimus nacionalinėse ir/ar 

tarptautinėse mokslinėse ar praktinėse konferencijose, 

skirtose reabilitacijos specialistams, dirbantiems neįgaliųjų 

socialinės integracijos ar reabilitacijos srityse  

    

 

9.  Rengė straipsnius, publikacijas spaudoje profesinės 

reabilitacijos bei neįgaliųjų socialinės integracijos temomis  
     

10.  Rengė straipsnius, publikacijas neįgaliųjų reabilitacijos 

temomis mokslinės paskirties leidiniuose  
     

11.  Rengė mokslinius, tiriamuosius darbus ar leidinius, 

metodinę medžiagą profesinės reabilitacijos bei kitiems 

reabilitacijos, socialinės integracijos srityje dirbantiems 

specialistams  

    

 

12.  Rengė profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

metodikas/metodus/standartus/strategijas  
     

13.  Dalyvavo diegiant inovacijas profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo ir neįgaliųjų socialinės integracijos srityje  
     

Iš viso:      

 
* Nurodoma kita svarbi informacija, susijusi su konkrečiu vertinimo kriterijumi, kurią pildo tiesioginis vadovas arba Atestacijos komisija 

** Jei yra skundų, susijusių su atestuojamojo darbine veikla, balų skaičius sumažinamas 1 balu 

*** Jei atestuojamasis yra gavęs tarnybinių nuobaudų (papeikimų ir kt.), balų skaičius sumažinamas 2 balais 

**** Atitikimą kiekvienam reikalavimui žymėti valandų arba veiklų skaičiumi. 

 

 
Tiesioginio vadovo išvados ir rekomendacijos 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________    ____________                          __________________   

(Tiesioginio vadovo pareigos)                                                 (Parašas)                                                      (Vardas, pavardė) 
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20  _ m. _________________________________ d.  

 

 

Su profesinės reabilitacijos specialisto atestacijos rezultatais susipažinau: sutinku, nesutinku (nereikalingą žodį išbraukti)  

 

Nesutikimo su atestacijos rezultatais paaiškinimas 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Profesinės reabilitacijos specialisto pageidavimai:  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________            ____________                               _________________  (Atestuojamo profesinės 

reabilitacijos specialisto pareigos)                           (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė) 

 

20 _    m. ___________________________ d.  

 

 

Atestacijos komisijos išvados ir pasiūlymai 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Komisijos pirmininkas                      ____________                               _________________                 

                                (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė) 

  

Komisijos sekretorius     ____________                               _________________                  

                               (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė) 
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20 _    m. ___________________________ d.  

 
Su profesinės reabilitacijos specialisto atestacijos rezultatais susipažinau: sutinku, nesutinku (nereikalingą žodį išbraukti)  

Nesutikimo su atestacijos rezultatais paaiškinimas 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Profesinės reabilitacijos specialisto pageidavimai: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________          ____________                      _______________________ 
    (Atestuojamo profesinės reabilitacijos specialisto pareigos)                    (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 
 

20 _     m. ___________________________ d.  

 

 

____________________________          ____________                      _______________________ 

    (Personalo skyriaus darbuotojo pareigos)                    (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 

 

20 _     m. ___________________________ d.  
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Profesinės reabilitacijos specialistų 

atestacijų tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

 

KOMPETENCIJOS IR PRAKTINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS 

 

VYRESNIOJO PROFESINĖS REABILITACIJOS SPECIALISTO KATEGORIJAI GAUTI/PRATĘSTI 

ATESTAVIMO LAPAS 
 

 
(Data) 

 

 
(Institucijos pavadinimas) 

 

Galutinis sprendimas ir jo priėmimo data 

 
Profesinės reabilitacijos specialistas  

                  (vardas, pavardė) 

 

Pretenduojama įgyti/pratęsti kategorija (nereikalingą išbraukti) 

 

 

Profesinės reabilitacijos specialisto bendrosios kompetencijos, žinios ir gebėjimai (p. I-IV) vertinami pagal 1-5 balų sistemą:  

 

5 balai – kriterijus vykdomas labai gerai;  

4 balai – kriterijus vykdomas gerai; 

3 balai – kriterijus vykdomas patenkinamai (nei gerai, nei blogai); 

2 balai – kriterijus vykdomas blogai; 

1 balas – kriterijus vykdomas labai blogai. 
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Nr. 
Bendrosios kompetencijos, žinių ir gebėjimų vertinimo 

kriterijai 

Specialisto 

įsivertinimas 

Tiesioginio 

vadovo 

įvertinimas 

Pastabos* 

Atestavimo 

komisijos 

įvertinimas 

Pastabos* 

 I. ŽINIOS IR GEBĖJIMAI, REIKALINGI 

KOKYBIŠKO PASLAUGŲ TEIKIMO 

UŽTIKRINIMUI  

  

  

 

6.  Žino ir geba darbe taikyti galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, 

reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos 

procesus bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą 

  

  

 

7.  Išmano reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančioms įstaigoms reglamentuojančią teisinę bazę 
  

  
 

8.  Išmano strategines  Lietuvos profesinės reabilitacijos 

paslaugų vystymo kryptis 
  

  
 

9.  Išmano profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus 

ir tendencijas kitose ES ar pasaulio šalyse 
  

  
 

10.  Išmano asmens darbingumo ir neįgalumo, profesinės 

reabilitacijos poreikio nustatymo principus 
  

  
 

Iš viso:      

 II. VEIKLOS VEIKSMINGUMAS IR 

REZULTATYVUMAS 
        

16.  Žino ir geba darbe taikyti neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo principus 
  

  
 

17.  Žino skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų 

profesinės reabilitacijos ypatumus 
  

  
 

18.  Žino ir geba darbe taikyti individualaus ir grupinio darbo 

su įstaigos klientais principus ir metodus atsižvelgiant į 

individualius šių asmenų poreikius pagal negalios pobūdį ir 

specifiką 

  

  

 

19.  Žino ir geba darbe taikyti įstaigoje taikomus profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo metodus, metodikas ir 

standartus ir  jų taikymo principus ir technikas 
  

  

 

20.  Išmano ir geba taikyti praktikoje profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodikas neįgaliesiems 
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21.  Žino ir geba darbe taikyti holistiniu požiūriu paremtus 

paslaugų teikimo principus  
     

22.  Identifikuoja profesinės reabilitacijos programos metu 

iškylančias problemas ir geba jas spręsti 
     

23.  Geba nustatyti individualius asmens tikslus, vykdyti 

stebėseną, įvertinti tarpinius ir galutinius rezultatus 
     

24.  Geba interpretuoti asmens profesinių gebėjimų įvertinimo 

rezultatus, parengti išvadas ir rekomendacijas dėl 

tolimesnių veiksmų 

    
 

25.  Geba užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę      
26.  Geba laikytis profesinės etikos ir užtikrinti klientų teises      
27.  Geba dirbti profesinės reabilitacijos specialistų komandoje      
28.  Sugeba vertinti kolegų veiklą      
29.  Sugeba planuoti ir produktyviai panaudoti darbo dienos 

laiką      

30.  Teikia pasiūlymus paslaugų kokybės tobulinimui      
Iš viso:      

 III. KOMUNIKACIJA, BENDRADARBIAVIMAS IR 

VADYBA 
     

28.  Geba bendrauti ir bendradarbiauti su klientais**      
29.  Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis      
30.  Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kitų profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojais, 

darbdaviais, nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų 

atstovais ir kitais socialiniais partneriais 

    

 

31.  Geba parengti individualius paslaugos teikimo  planus ir 

juos tobulinti 
     

32.  Geba parinkti ir taikyti individualius ir grupinius metodus      
33.  Geba analizuoti ir vertinti veikloje naudojamų priemonių  

asmeniui ir grupei veiksmingumą 
     



 161 VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

 

34.  Geba inicijuoti  ir  rengti projektus, programas dalyvauti 

juos įgyvendinant 
     

35.  Aktyviai dalyvauja tarpdisciplininėse specialistų 

komandose, kurios sprendžia kliento problemas 
     

36.  Geba aktyviai dalyvauti darbo grupėse      
37.  Geba dalyvauti konferencijose, seminaruose ir kitokio 

pobūdžio renginiuose Lietuvos mastu (skaito pranešimus, 

paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui) 

    
 

38.  Geba dalyvauti tarptautiniuose renginiuose (skaito 

pranešimus, paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių 

darbui) 

    
 

39.  Geba konsultuoti ir informuoti klientus pagal turimą 

kompetenciją 
     

40.  Geba koordinuoti kolegų veiklą      
41.  Dalyvauja rengiant metodinius leidinius      
42.  Dalyvauja rengiant informacinius leidinius      
43.  Geba rengti informacinius pranešimus spaudai (interneto 

svetainei, spaudai) 
     

44.  Geba rengti ir pristatyti informaciją kolegoms      
45.  Geba teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos, teikiamų 

paslaugų tobulinimo 
     

46.  Geba teikti pasiūlymus dėl paties teikiamų paslaugų 

tobulinimo 
     

47.  Geba planuoti, organizuoti, vykdyti bendrą metodinę veiklą 

su kitais profesinės reabilitacijos specialistais 
     

48.  Geba analizuoti klientų pasiekimus ir pažangą, gautą 

informaciją įvairiomis formomis pateikia ir aptaria ją su 

klientais (jų šeimos nariais), kolegomis, kitais 

suinteresuotais asmenimis, atsižvelgdamas į tai koreguoja 

ir individualizuoja veiklą 

    

 

49.  Geba analizuoti grįžtamąją informaciją bendravimo ir 

bendradarbiavimo plėtojimo aspektais 
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50.  Geba dalyvauti institucijos vadovo ar steigėjo (valdymo 

organo) teisės aktais  patvirtintose darbo grupėse 
     

51.  Rodo iniciatyvą ir aktyviai dalyvauja įvairiose institucijos 

veiklose 
     

52.  Geba mąstyti logiškai ir argumentuotai      
53.  Rūpinasi įstaigos (įmonės, organizacijos) plėtra, teikiamų 

paslaugų kokybe 
     

54.  Tobulina bendravimo įgūdžius      
Iš viso:      

 IV. ASMENINĖS SAVYBĖS IR VERTYBĖS      
20.  Siekia išlaikyti gerą reputaciją***      
21.  Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius 

pasiekimus 
     

22.  Geba numatyti konkrečius savo veiklos tikslus ir 

uždavinius 
     

23.  Supranta mokymosi visą gyvenimą vertę ir turi nuostatą 

nuolat mokytis 
     

24.  Atsižvelgdamas į įsivertinimo rezultatus planuoja profesinį 

tobulėjimą 
     

25.  Veiklos procese taiko kvalifikaciniuose renginiuose įgytas 

žinias ir gebėjimus, analizuoja jų poveikį savo praktinės 

veiklos veiksmingumui 

    
 

26.  Geba atlikti įvairių rūšių informacijos paiešką, žino ir 

naudoja tam tikras duomenų bazes 
     

27.  Siekdamas ugdymo kokybės, ugdymo procese taiko 

informacines - komunikacines technologijas 
     

28.  Geba naudotis informacija ir bendrauti užsienio kalba      
29.  Siekia įgyti naujų žinių ir gebėjimų savo veiklai tobulinti      
30.  Turi atsakomybės jausmą      
31.  Yra tolerantiškas klientams, kolegoms ir kitiems asmenims      
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32.  Gerbia kitus asmenis      
33.  Yra geranoriškas      
34.  Išmano žmogaus teises ir taiko žmogaus teisių bei lygių 

galimybių principą praktinėje veikloje 
     

35.  Geba mokytis iš savo ir kitų klaidų      
36.  Yra motyvuotas dirbti      
37.  Geba veikloje taikyti naujoves      
38.  Geba  tobulinti savo kvalifikaciją      

Iš viso:      
IŠ VISO (I-IV):      

 V. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS****      
 a) Kvalifikacijos kėlimas (valandomis)      

14.  Dalyvavo profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos 

kėlimo teoriniuose ir praktiniuose mokymuose 
     

15.  Dalyvavo profesinės srities kvalifikacijos kėlimo 

teoriniuose ir praktiniuose mokymuose 
     

16.  Stažavosi Lietuvoje ir/ar užsienyje esančiuose profesinės 

reabilitacijos centruose, turinčiuose didelę šių paslaugų 

teikimo patirtį 

    
 

17.  Rengė ir vykdė kitų profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo teorinius ir praktinius mokymus 
     

18.  Rengė ir vykdė kitų specialistų kvalifikacijos kėlimo 

teorinius ir praktinius mokymus 
     

19.  Dalyvavo mokslinės praktikos ar kitokio pobūdžio 

konferencijose, teoriniuose, praktiniuose seminaruose 

neįgaliųjų socialinės integracijos ar profesinės reabilitacijos 

temomis 

    

 

 Iš viso:      
 b) kvalifikacijos kėlimas (vienetais)      
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20.  Rengė ir/ar vykdė nacionalinius ir/ar tarptautinius projektus 

neįgaliųjų socialinės integracijos, profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei tobulinimo srityse  

    
 

21.  Rengė ir/ar skaitė pranešimus nacionalinėse ir/ar 

tarptautinėse mokslinėse ar praktinėse konferencijose, 

skirtose reabilitacijos specialistams, dirbantiems neįgaliųjų 

socialinės integracijos ar reabilitacijos srityse  

    

 

22.  Rengė straipsnius, publikacijas spaudoje profesinės 

reabilitacijos bei neįgaliųjų socialinės integracijos temomis  
     

23.  Rengė straipsnius, publikacijas neįgaliųjų reabilitacijos 

temomis mokslinės paskirties leidiniuose  
     

24.  Rengė mokslinius, tiriamuosius darbus ar leidinius, 

metodinę medžiagą profesinės reabilitacijos bei kitiems 

reabilitacijos, socialinės integracijos srityje dirbantiems 

specialistams  

    

 

25.  Rengė profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

metodikas/metodus/standartus/strategijas  
     

26.  Dalyvavo diegiant inovacijas profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo ir neįgaliųjų socialinės integracijos srityje  
     

 Iš viso:      

 
* Nurodoma kita svarbi informacija, susijusi su konkrečiu vertinimo kriterijumi, kurią pildo tiesioginis vadovas arba Atestacijos komisija 

** Jei yra skundų, susijusių su atestuojamojo darbine veikla, balų skaičius sumažinamas 1 balu 

*** Jei atestuojamasis yra gavęs tarnybinių nuobaudų (papeikimų ir kt.), balų skaičius sumažinamas 2 balais 

**** Atitikimą kiekvienam reikalavimui žymėti valandų arba veiklų skaičiumi. 

 

 
Tiesioginio vadovo išvados ir rekomendacijos 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________    ____________                          __________________   

(Parengusio vertinimą tiesioginio vadovo pareigos)                                              (Parašas)                                                      (Vardas, pavardė) 

 

20  _ m. _________________________________ d.  

 

Su profesinės reabilitacijos specialisto atestacijos rezultatais susipažinau: sutinku, nesutinku (nereikalingą žodį išbraukti)  

Nesutikimo su atestacijos rezultatais paaiškinimas 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Profesinės reabilitacijos specialisto pageidavimai:  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________            ____________                               _________________  

    (Atestuojamo profesinės reabilitacijos specialisto pareigos)                           (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė) 

 

20 _     m. ___________________________ d.  

 

 

Atestacijos komisijos išvados ir pasiūlymai 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Komisijos pirmininkas                 _________________                _____________________ 

          (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė) 

Komisijos sekretorius           __________________               _____________________ 

         (Parašas)                                                              (Vardas, pavardė) 
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20   _ m. ________________ d.  

 
Su profesinės reabilitacijos specialisto atestavimo rezultatais susipažinau: sutinku, nesutinku (nereikalingą žodį išbraukti)  

Nesutikimo su atestacijos rezultatais paaiškinimas 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Profesinės reabilitacijos specialisto pageidavimai: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________          ____________                      _______________________ 
    (Atestuojamo profesinės reabilitacijos specialisto pareigos)                    (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 
 

20 _     m. ___________________________ d.  

 

 

____________________________          ____________                      _______________________ 

    (Personalo skyriaus darbuotojo pareigos)                    (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 

 

20 _     m. ___________________________ d.  



 167 VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

 
Profesinės reabilitacijos specialistų 

atestacijų tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

KOMPETENCIJOS IR PRAKTINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS EKSPERTO KATEGORIJAI GAUTI ATESTAVIMO LAPAS 
 

 
(Data) 

 

 
(Institucijos pavadinimas) 

Galutinis sprendimas ir jo priėmimo data 

 

Profesinės reabilitacijos vyresnysis specialistas  

                   (vardas, pavardė) 

 

 

Profesinės reabilitacijos specialisto bendrosios kompetencijos, žinios ir gebėjimai (p. I-IV) vertinami pagal 1-5 balų sistemą:  

 

5 balai – kriterijus vykdomas labai gerai;  

4 balai – kriterijus vykdomas gerai; 

3 balai – kriterijus vykdomas patenkinamai (nei gerai, nei blogai); 

2 balai – kriterijus vykdomas blogai; 

1 balas – kriterijus vykdomas labai blogai. 

 

Nr. 

Bendrųjų kompetencijų, žinių ir gebėjimų vertinimo kriterijai 
Specialisto 

įsivertinimas 

Atestavimo 

komisijos 

įvertinimas 

 

Pastabos* 

 I. ŽINIOS IR GEBĖJIMAI, REIKALINGI KOKYBIŠKO 

PASLAUGŲ TEIKIMO UŽTIKRINIMUI  
 

 
 

11.  Žino ir geba darbe taikyti galiojančius Lietuvos Respublikos ir    
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Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų 

socialinės integracijos procesus bei profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimą 
12.  Išmano reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms reglamentuojančią teisinę bazę 
 

 
 

13.  Išmano strategines  Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugų 

vystymo kryptis 
 

 
 

14.  Išmano profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus ir 

tendencijas kitose ES ar pasaulio šalyse 
 

 
 

15.  Išmano asmens darbingumo ir neįgalumo, profesinės reabilitacijos 

poreikio nustatymo principus 
 

 
 

Iš viso:    

 II. VEIKLOS VEIKSMINGUMAS IR REZULTATYVUMAS      
31.  Žino ir geba darbe taikyti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo principus 
 

 
 

32.  Žino skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų profesinės 

reabilitacijos ypatumus 
 

 
 

33.  Žino ir geba darbe taikyti individualaus ir grupinio darbo su įstaigos 

klientais principus ir metodus atsižvelgiant į individualius šių asmenų 

poreikius pagal negalios pobūdį ir specifiką 
 

 

 

34.  Žino ir geba darbe taikyti įstaigoje taikomus profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodus, metodikas ir standartus ir  jų taikymo 

principus ir technikas 
 

 

 

35.  Išmano ir geba taikyti praktikoje profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo metodikas neįgaliesiems 
   

36.  Žino ir geba darbe taikyti holistiniu požiūriu paremtus paslaugų 

teikimo principus  
   

37.  Identifikuoja profesinės reabilitacijos programos metu iškylančias 

problemas ir geba jas spręsti 
   

38.  Geba nustatyti individualius asmens tikslus, vykdyti stebėseną, 

įvertinti tarpinius ir galutinius rezultatus 
   

39.  Geba interpretuoti asmens profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatus, 

parengti išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų 
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40.  Geba užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę    
41.  Geba laikytis profesinės etikos ir užtikrinti klientų teises    
42.  Geba dirbti profesinės reabilitacijos specialistų komandoje    
43.  Sugeba vertinti kolegų veiklą    
44.  Sugeba planuoti ir produktyviai panaudoti darbo dienos laiką    
45.  Teikia pasiūlymus paslaugų kokybės tobulinimui    

Iš viso:    
 III. KOMUNIKACIJA, BENDRADARBIAVIMAS IR VADYBA    
55.  Geba bendrauti ir bendradarbiauti su klientais**    
56.  Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis    
57.  Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kitų profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojais, darbdaviais, 

nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų atstovais ir kitais socialiniais 

partneriais 

  

 

58.  Geba parengti individualius paslaugos teikimo  planus ir juos 

tobulinti 
   

59.  Geba parinkti ir taikyti individualius ir grupinius metodus    
60.  Geba analizuoti ir vertinti veikloje naudojamų priemonių  asmeniui ir 

grupei veiksmingumą 
   

61.  Geba inicijuoti  ir  rengti projektus, programas dalyvauti juos 

įgyvendinant 
   

62.  Aktyviai dalyvauja tarpdisciplininėse specialistų komandose, kurios 

sprendžia kliento problemas 
   

63.  Geba aktyviai dalyvauti darbo grupėse    
64.  Geba dalyvauti konferencijose, seminaruose ir kitokio pobūdžio 

renginiuose Lietuvos mastu (skaito pranešimus, paskaitas, veda 

seminarus, vadovauja grupių darbui) 

  
 

65.  Geba dalyvauti tarptautiniuose renginiuose (skaito pranešimus, 

paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui) 
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66.  Geba konsultuoti ir informuoti klientus pagal turimą kompetenciją    
67.  Geba koordinuoti kolegų veiklą    
68.  Dalyvauja rengiant metodinius leidinius    
69.  Dalyvauja rengiant informacinius leidinius    
70.  Geba rengti informacinius pranešimus spaudai (interneto svetainei, 

spaudai) 
   

71.  Geba rengti ir pristatyti informaciją kolegoms    
72.  Geba teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos, teikiamų paslaugų 

tobulinimo 
   

73.  Geba teikti pasiūlymus dėl paties teikiamų paslaugų tobulinimo    
74.  Geba planuoti, organizuoti, vykdyti bendrą metodinę veiklą su kitais 

profesinės reabilitacijos specialistais 
   

75.  Geba analizuoti klientų pasiekimus ir pažangą, gautą informaciją 

įvairiomis formomis pateikia ir aptaria ją su klientais (jų šeimos 

nariais), kolegomis, kitais suinteresuotais asmenimis, atsižvelgdamas 

į tai koreguoja ir individualizuoja veiklą 

  

 

76.  Geba analizuoti grįžtamąją informaciją bendravimo ir 

bendradarbiavimo plėtojimo aspektais 
   

77.  Geba dalyvauti institucijos vadovo ar steigėjo (valdymo organo) 

teisės aktais  patvirtintose darbo grupėse 
   

78.  Rodo iniciatyvą ir aktyviai dalyvauja įvairiose institucijos veiklose    
79.  Geba mąstyti logiškai ir argumentuotai    
80.  Rūpinasi įstaigos (įmonės, organizacijos) plėtra, teikiamų paslaugų 

kokybe 
   

81.  Tobulina bendravimo įgūdžius    
Iš viso:    

 IV. ASMENINĖS SAVYBĖS IR VERTYBĖS    
39.  Siekia išlaikyti gerą reputaciją***    
40.  Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius pasiekimus    



 171 VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

 

41.  Geba numatyti konkrečius savo veiklos tikslus ir uždavinius    
42.  Supranta mokymosi visą gyvenimą vertę ir turi nuostatą nuolat 

mokytis 
   

43.  Atsižvelgdamas į įsivertinimo rezultatus planuoja profesinį 

tobulėjimą 
   

44.  Veiklos procese taiko kvalifikaciniuose renginiuose įgytas žinias ir 

gebėjimus, analizuoja jų poveikį savo praktinės veiklos 

veiksmingumui 

  
 

45.  Geba atlikti įvairių rūšių informacijos paiešką, žino ir naudoja tam 

tikras duomenų bazes 
   

46.  Siekdamas ugdymo kokybės, ugdymo procese taiko informacines - 

komunikacines technologijas 
   

47.  Geba naudotis informacija ir bendrauti užsienio kalba    
48.  Siekia įgyti naujų žinių ir gebėjimų savo veiklai tobulinti    
49.  Turi atsakomybės jausmą    
50.  Yra tolerantiškas klientams, kolegoms ir kitiems asmenims    
51.  Gerbia kitus asmenis    
52.  Yra geranoriškas    
53.  Išmano žmogaus teises ir taiko žmogaus teisių bei lygių galimybių 

principą praktinėje veikloje 
   

54.  Geba mokytis iš savo ir kitų klaidų    
55.  Yra motyvuotas dirbti    
56.  Geba veikloje taikyti naujoves    
57.  Geba  tobulinti savo kvalifikaciją    

Iš viso:    
 IŠ VISO (I-IV)    

 V. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS****    
 a) Kvalifikacijos kėlimas (valandomis)    
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27.  Dalyvavo profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo 

teoriniuose ir praktiniuose mokymuose 
   

28.  Dalyvavo profesinės srities kvalifikacijos kėlimo teoriniuose ir 

praktiniuose mokymuose 
   

29.  Stažavosi Lietuvoje ir/ar užsienyje esančiuose profesinės 

reabilitacijos centruose, turinčiuose didelę šių paslaugų teikimo 

patirtį 

  
 

30.  Rengė ir vykdė kitų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos 

kėlimo teorinius ir praktinius mokymus 
   

31.  Rengė ir vykdė kitų specialistų kvalifikacijos kėlimo teorinius ir 

praktinius mokymus 
   

32.  Dalyvavo mokslinės praktikos ar kitokio pobūdžio konferencijose, 

teoriniuose, praktiniuose seminaruose neįgaliųjų socialinės 

integracijos ar profesinės reabilitacijos temomis 

  
 

Iš viso:    
 b) kvalifikacijos kėlimas (vienetais)    

33.  Rengė ir/ar vykdė nacionalinius ir/ar tarptautinius projektus 

neįgaliųjų socialinės integracijos, profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo bei tobulinimo srityse  

  
 

34.  Rengė ir/ar skaitė pranešimus nacionalinėse ir/ar tarptautinėse 

mokslinėse ar praktinėse konferencijose, skirtose reabilitacijos 

specialistams, dirbantiems neįgaliųjų socialinės integracijos ar 

reabilitacijos srityse  

  

 

35.  Rengė straipsnius, publikacijas spaudoje profesinės reabilitacijos bei 

neįgaliųjų socialinės integracijos temomis  
   

36.  Rengė straipsnius, publikacijas neįgaliųjų reabilitacijos temomis 

mokslinės paskirties leidiniuose  
   

37.  Rengė mokslinius, tiriamuosius darbus ar leidinius, metodinę 

medžiagą profesinės reabilitacijos bei kitiems reabilitacijos, 

socialinės integracijos srityje dirbantiems specialistams  

  
 

38.  Rengė profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

metodikas/metodus/standartus/strategijas  
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39.  Dalyvavo diegiant inovacijas profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo ir neįgaliųjų socialinės integracijos srityje  
   

40.  Vykdė ekspertavimo veiklą profesinės reabilitacijos ir neįgaliųjų 

socialinės integracijos srityje ne mažiau nei 5 metus 
   

Iš viso:    

 
* Nurodoma kita svarbi informacija, susijusi su konkrečiu vertinimo kriterijumi, kurią pildo Atestacijos komisija 

** Jei yra skundų, susijusių su atestuojamojo darbine veikla, balų skaičius sumažinamas 1 balu 

*** Jei atestuojamasis yra gavęs tarnybinių nuobaudų (papeikimų ir kt.), balų skaičius sumažinamas 2 balais 

**** Atitikimą kiekvienam reikalavimui žymėti valandų arba veiklų skaičiumi. 

 

 

Atestacijos komisijos išvados ir pasiūlymai 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Komisijos pirmininkas                      ____________                               _________________                 

                                (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė) 

  

Komisijos sekretorius     ____________                               _________________                  

                               (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė) 

20 _    m. ___________________________ d.  

 
Su profesinės reabilitacijos specialisto atestacijos rezultatais susipažinau: sutinku, nesutinku (nereikalingą žodį išbraukti)  

Nesutikimo su atestacijos rezultatais paaiškinimas 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Profesinės reabilitacijos specialisto pageidavimai: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________          ____________                      _______________________ 
    (Atestuojamo profesinės reabilitacijos specialisto pareigos)                    (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 
 

20 _     m. ___________________________ d.  

 

 

____________________________          ____________                      _______________________ 

    (Personalo skyriaus darbuotojo pareigos)                    (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 

 

20 _     m. ___________________________ d.  
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Profesinės reabilitacijos specialistų 

atestacijų tvarkos aprašo 

6 priedas 

 

 

KOMPETENCIJOS IR PRAKTINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS EKSPERTO KATEGORIJAI PRATĘSTI ATESTAVIMO LAPAS 
 

 
(Data) 

 

 
(Institucijos pavadinimas) 

 

Galutinis sprendimas ir jo priėmimo data 

Profesinės reabilitacijos ekspertas  

                  (vardas, pavardė) 

 

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimo vertinimo kriterijai 
Atestavimo 

komisijos 

įvertinimas 

Pastabos* 

 KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS**   

 a) Kvalifikacijos kėlimas (valandomis)   

46.  Dalyvavo profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo teoriniuose ir 

praktiniuose mokymuose 

 
 

47.  Dalyvavo profesinės srities kvalifikacijos kėlimo teoriniuose ir praktiniuose 

mokymuose 

 
 

48.  Stažavosi Lietuvoje ir/ar užsienyje esančiuose profesinės reabilitacijos centruose, 

turinčiuose didelę šių paslaugų teikimo patirtį 

 
 

49.  Rengė ir vykdė kitų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimo 

teorinius ir praktinius mokymus 

 
 

50.  Rengė ir vykdė kitų specialistų kvalifikacijos kėlimo teorinius ir praktinius 

mokymus 

 
 

51.  Dalyvavo mokslinės praktikos ar kitokio pobūdžio konferencijose, teoriniuose,   



 176 VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

 

praktiniuose seminaruose neįgaliųjų socialinės integracijos ar profesinės 

reabilitacijos temomis 

Iš viso:   

 b) kvalifikacijos kėlimas (vienetais)   

52.  Rengė ir/ar vykdė nacionalinius ir/ar tarptautinius projektus neįgaliųjų socialinės 

integracijos, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei tobulinimo srityse  
 

 

53.  Rengė ir/ar skaitė pranešimus nacionalinėse ir/ar tarptautinėse mokslinėse ar 

praktinėse konferencijose, skirtose reabilitacijos specialistams, dirbantiems 

neįgaliųjų socialinės integracijos ar reabilitacijos srityse  

 

 

54.  Rengė straipsnius, publikacijas spaudoje profesinės reabilitacijos bei neįgaliųjų 

socialinės integracijos  
 

 

55.  Rengė straipsnius, publikacijas neįgaliųjų reabilitacijos temomis mokslinės 

paskirties leidiniuose  
 

 

56.  Rengė mokslinius, tiriamuosius darbus ar leidinius, metodinę medžiagą 

profesinės reabilitacijos bei kitiems reabilitacijos, socialinės integracijos srityje 

dirbantiems specialistams  

 

 

57.  Rengė profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

metodikas/metodus/standartus/strategijas 
 

 

58.  Dalyvavo diegiant inovacijas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir 

neįgaliųjų socialinės integracijos srityje  
 

 

59.  Vykdė ekspertavimo veiklą profesinės reabilitacijos ir neįgaliųjų socialinės 

integracijos srityje ne mažiau nei 5 metus 
 

 

Iš viso:   

 

* Nurodoma kita svarbi informacija, susijusi su konkrečiu vertinimo kriterijumi, kurią pildo Atestacijos komisija 

**Atitikimą kiekvienam reikalavimui žymėti valandų arba veiklų skaičiumi. 

 

 

Atestacijos komisijos išvados ir pasiūlymai 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Komisijos pirmininkas                 _________________                _____________________ 

          (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė) 

Komisijos sekretorius           __________________               _____________________ 

         (Parašas)                                                              (Vardas, pavardė) 

   

20   _ m. ________________ d.  

 
Su profesinės reabilitacijos specialisto atestacijos rezultatais susipažinau: sutinku, nesutinku (nereikalingą žodį išbraukti)  

Nesutikimo su atestacijos rezultatais paaiškinimas 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Profesinės reabilitacijos specialisto pageidavimai: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________          ____________                      _______________________ 
    (Atestuojamo profesinės reabilitacijos specialisto pareigos)                    (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 
 

20 _     m. ___________________________ d.  

 

 

____________________________          ____________                      _______________________ 

    (Personalo skyriaus darbuotojo pareigos)                    (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 

 

20 _     m. ___________________________ d.  
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Profesinės reabilitacijos specialistų 

atestacijų tvarkos aprašo 

7 priedas 

 

 

KOMPETENCIJOS IR PRAKTINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS EKSPERTO KATEGORIJAI GAUTI/PRATĘSTI ATESTAVIMO LAPAS 
 

 
(Data) 

 

 
(Institucijos pavadinimas) 

 

Galutinis sprendimas ir jo priėmimo data 

Specialistas  

                  (vardas, pavardė) 

 

Pretenduojama įgyti/pratęsti kategorija (nereikalingą išbraukti) 

 

 

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimo vertinimo kriterijai 
Specialisto 

įsivertinimas 

Atestavimo 

komisijos 

įvertinimas 

Pastabos* 

 KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS**    

 a) Kvalifikacijos kėlimas (valandomis)    

60.  Dalyvavo profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo teoriniuose ir praktiniuose 

mokymuose 
 

 

 

61.  Dalyvavo profesinės srities kvalifikacijos kėlimo 

teoriniuose ir praktiniuose mokymuose 
 

 
 

62.  Stažavosi Lietuvoje ir/ar užsienyje esančiuose profesinės 

reabilitacijos centruose, turinčiuose didelę šių paslaugų 

teikimo patirtį 
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63.  Rengė ir vykdė kitų profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo teorinius ir praktinius mokymus 
 

 
 

64.  Rengė ir vykdė kitų specialistų kvalifikacijos kėlimo 

teorinius ir praktinius mokymus 
 

 
 

65.  Dalyvavo mokslinės praktikos ar kitokio pobūdžio 

konferencijose, teoriniuose, praktiniuose seminaruose 

neįgaliųjų socialinės integracijos ar profesinės 

reabilitacijos temomis 

  

 

 

 Iš viso:    

 b) kvalifikacijos kėlimas (vienetais)    

66.  Rengė ir/ar vykdė nacionalinius ir/ar tarptautinius 

projektus neįgaliųjų socialinės integracijos, profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei tobulinimo srityse  
 

 

 

67.  Rengė ir/ar skaitė pranešimus nacionalinėse ir/ar 

tarptautinėse mokslinėse ar praktinėse konferencijose, 

skirtose reabilitacijos specialistams, dirbantiems 

neįgaliųjų socialinės integracijos ar reabilitacijos srityse  

 

 

 

68.  Rengė straipsnius, publikacijas spaudoje profesinės 

reabilitacijos bei neįgaliųjų socialinės integracijos  
  

 

69.  Rengė straipsnius, publikacijas neįgaliųjų reabilitacijos 

temomis mokslinės paskirties leidiniuose  
  

 

70.  Rengė mokslinius, tiriamuosius darbus ar leidinius, 

metodinę medžiagą profesinės reabilitacijos bei kitiems 

reabilitacijos, socialinės integracijos srityje dirbantiems 

specialistams  

  

 

71.  Rengė profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

metodikas/metodus/standartus/strategijas 
  

 

72.  Dalyvavo diegiant inovacijas profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo ir neįgaliųjų socialinės integracijos 

srityje  

  

 

73.  Vykdė ekspertavimo veiklą profesinės reabilitacijos ir 

neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne mažiau nei 5 

metus 
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 Iš viso:    

 

* Nurodoma kita svarbi informacija, susijusi su konkrečiu vertinimo kriterijumi, kurią pildo Atestacijos komisija 

**Atitikimą kiekvienam reikalavimui žymėti valandų arba veiklų skaičiumi. 

 
 

Atestacijos komisijos išvados ir pasiūlymai 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Komisijos pirmininkas                 _________________                _____________________ 

          (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė) 

Komisijos sekretorius           __________________               _____________________ 

         (Parašas)                                                              (Vardas, pavardė) 

   

20   _ m. ________________ d.  

 
Su profesinės reabilitacijos specialisto atestavimo rezultatais susipažinau: sutinku, nesutinku (nereikalingą žodį išbraukti)  

Nesutikimo su atestacijos rezultatais paaiškinimas 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Profesinės reabilitacijos specialisto pageidavimai: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________          ____________                      _______________________ 
    (Atestuojamo profesinės reabilitacijos specialisto pareigos)                    (Parašas)                                  (Vardas, pavardė) 
 

20 _     m. ___________________________ d.  

 

 

____________________________                     ____________                              _______________________ 

    (Personalo skyriaus darbuotojo pareigos)                                    (Parašas)                                     (Vardas, pavardė) 

 

20 _     m. ___________________________ d.  
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Profesinės reabilitacijos specialistų 

atestacijų tvarkos aprašo 

8 priedas 

 

KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMO PROFESINĖS REABILITACIJOS SPECIALISTAMS REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

Nr Reikalavimai  

Kvalifikacinė kategorija 

Pradedantysi

s profesinės 

reabilitacijos 

specialistas, 

siekiantis 

įgyti 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto 

kvalifikacinę 

kategoriją 

Profesinės 

reabilitacijos 

specialistas, 

siekiantis 

pratęsti 

turimą 

kvalifikacinę 

kategoriją 

Profesinės 

reabilitacijos 

specialistas, 

siekiantis 

įgyti 

vyresniojo 

profesinės 

reabilitacijos 

specialisto 

kvalifikacinę 

kategoriją 

Vyresnysis 

profesinės 

reabilitacijos 

specialistas, 

siekiantis 

pratęsti 

turimą 

kvalifikacinę 

kategoriją 

Vyresnysis 

profesinės 

reabilitacijos 

specialistas, 

siekiantis 

įgyti 

profesinės 

reabilitacijos 

eksperto 

kvalifikacinę 

kategoriją 

Profesinės 

reabilitacijos 

ekspertas, 

siekiantis 

pratęsti 

turimą 

kvalifikacinę 

kategoriją 

Kitas 

specialistas 

siekiantis 

įgyti ar 

pratęsti 

profesinės 

reabilitacijos 

eksperto 

kvalifikacinę 

kategoriją  

 I. Išsilavinimas         

1.  Aukštasis universitetinis 

(magistro ar mokslų 

daktaro kvalifikacinis 

laipsnis) 

    X X X 

2.  Aukštasis universitetinis 

(bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis) 

X X X X    

3.  Aukštasis 

neuniversitetinis 

X X      

4.  Aukštesnysis (specialusis 

vidurinis, įgytas iki 1995 

metų) 

X X      

 II. Minimalus darbo 

stažas profesinės 
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reabilitacijos srityje 

(metais) 

1.  1 m.  X       

2.  2 m.  X      

3.  3 m.    X X    

4.  5 m.      X X X 

 III. Kompetencijų ir 

praktinės veiklos 

vertinimas (balais) 

       

1.  Žinios ir gebėjimai, 

reikalingi kokybiško 

paslaugų teikimo 

užtikrinimui 

≥ 15 ≥ 18 ≥ 20 ≥ 20 25 - - 

2.  Veiklos veiksmingumas 

ir rezultatyvumas 

≥ 50 ≥ 60 ≥ 65 ≥ 65 ≥ 70 - - 

3.  Komunikacija, 

bendradarbiavimas ir 

vadyba 

≥ 95 ≥ 105 ≥ 110 ≥ 110 ≥ 125 - - 

4.  Asmeninės savybės ir 

vertybės 

≥ 80 ≥ 85 ≥ 88 ≥ 88 ≥ 90 - - 

 IŠ VISO BALŲ: ≥ 240 ≥ 268 ≥ 283 ≥ 283 ≥310 - - 

5.  a) Kvalifikacijos kėlimo 

veiklos (valandomis) 

       

1)  Dalyvavimas įvadiniuose 

profesinės reabilitacijos 

specialistų kvalifikacijos 

kėlimo teoriniai ir 

praktiniai mokymuose 

8 val. - - - - - - 

2)  Dalyvavimas profesinės 

reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo 

teoriniuose ir 

praktiniuose mokymuose 

8 val. 16 val. 16 val.  16 val. 60 val.* 60 val.*  
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3)  Dalyvavimas profesinės 

srities kvalifikacijos 

kėlimo teoriniuose ir 

praktiniuose mokymuose 

16 val. 32 val. 16 val.  

4)  Stažavimasis Lietuvoje 

ir/ar užsienyje esančiuose 

profesinės reabilitacijos 

centruose, turinčiuose 

didelę šių paslaugų 

teikimo patirtį 

 

5)  Kvalifikacijos kėlimo 

teorinių ir praktinių 

mokymų kitiems 

profesinės reabilitacijos 

specialistams rengimas ir 

vykdymas 

40 val. 

6)  Kvalifikacijos kėlimo 

teorinių ir praktinių 

mokymų kitiems 

specialistams rengimas ir 

vykdymas 

 

7)  Dalyvavimas mokslinės 

praktikos ar kitokio 

pobūdžio konferencijose, 

teoriniuose, praktiniuose 

seminaruose neįgaliųjų 

socialinės integracijos ar 

profesinės reabilitacijos 

temomis 

 

 VISO VALANDŲ: 16 val. 32 val. 48 val. 32 val. 60 val. 60 val. 40 val.  

 b) Kvalifikacijos kėlimo 

veiklos (vienetais) 

       

8)  Nacionalinių ir/ar 

tarptautinių projektų 

- 2 veiklos 3 veiklos 4 veiklos Ne mažiau 

kaip 5, iš jų 

Ne mažiau 

kaip 5, iš jų 
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neįgaliųjų socialinės 

integracijos, profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimo bei tobulinimo 

srityse rengimas ir/ar 

vykdymas 

nemažiau kaip 

2 skirtingos 

veiklos 

nemažiau kaip 

2 skirtingos 

veiklos 

9)  Pranešimų nacionalinėse 

ir/ar tarptautinėse 

mokslinėse ar praktinėse 

konferencijose, skirtose 

reabilitacijos 

specialistams, 

dirbantiems neįgaliųjų 

socialinės integracijos ar 

reabilitacijos srityse 

rengimas ir/ar skaitymas 

- Viena kasmet 

per 5 metus 

10)  Straipsnių, publikacijų 

spaudoje profesinės 

reabilitacijos bei 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos temomis 

rengimas 

- Viena kasmet 

per 5 metus 

11)  Straipsnių, publikacijų 

neįgaliųjų reabilitacijos 

temomis mokslinės 

paskirties leidiniuose 

rengimas  

- Viena kasmet 

per 5 metus 

12)  Mokslinių, tiriamųjų 

darbų ar leidinių, 

metodinės medžiagos 

profesinės reabilitacijos 

bei kitiems reabilitacijos, 

socialinės integracijos 

srityje dirbantiems 

- Ne mažiau nei 

3 veiklos per 5 

metus 



 186 VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

 

specialistams rengimas 

13)  Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo 

metodikų/metodų/standar

tų/ strategijų rengimas  

- 

14)  Dalyvavimas diegiant 

inovacijas profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimo ir neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

srityje  

- 

15)  Ekspertavimo veiklos 

vykdymas profesinės 

reabilitacijos ir neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

srityje  

- 

 IV. Praktinės veiklos 

pristatymo įvertinimas  

- X X X X X X 

 

* Ne mažiau kaip 40 val. trukmės turi sudaryti dalyvavimas šio Tvarkos aprašo 12.1.5. p. nurodytoje veikloje. 
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1.2.7. Pasiūlymai dėl reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo  

 

Reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms reglamentuoja 2005 m. 

gegužės 31 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 70-2543) (toliau – 

Įsakymas). Šiuo Įsakymu yra nustatomi reikalavimai įstaigos veiklos organizavimui, paslaugų teikimui, 

personalui, pastatams, aplinkai bei įrangai. Atsižvelgiant į mūsų parengtus, aukščiau pateiktus 

Reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams (toliau – Reikalavimai 

specialistams), teikiame šiuos pasiūlymus Įsakymo pakeitimui:  

1. Vadovaudamiesi šių Reikalavimų 1.2.1. dalyje parengtais Reikalavimais profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos personalo struktūrai, kuri užtikrintų kokybišką profesinės 

reabilitacijos paslaugų (atitinkančių visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą)) teikimą, siūlome:  

1.1. pakeisti ir papildyti 12 punktą išdėstant jį taip: 

„12. Įstaigos personalo struktūra, tiesiogiai su klientais dirbančių specialistų komandos sudėtis, jų 

skaičius ir darbo krūvis priklauso nuo įstaigos klientų skaičiaus, klientų negalios pobūdžio ir sunkumo, 

teikiamų paslaugų įvairovės. Personalo struktūra turi būti tokia, kad užtikrintų įstaigos veiklą, profesinės 

reabilitacijos paslaugų, atitinkančių visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų 

teikimą, šių paslaugų teikimo efektyvumą bei kokybę, individualius (atsižvelgiant į negalios pobūdį ir 

sunkumą) poreikius, klientų bei darbuotojų saugumą. 

Reikalavimai tiesiogiai su klientais dirbančių specialistų komandos sudėčiai, jų skaičiui ir darbo 

krūviui yra nurodyti šio Įsakymo 1 priede.“  

1.2. pakeisti 14 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„14. Tiesiogiai su klientais dirbantį personalą turi sudaryti šios personalo grupės: fizinės medicinos 

ir reabilitacijos gydytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, psichologai, socialiniai darbuotojai, profesijos 

mokytojai, atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai/tarpininkai, gydytojai psichiatrai (teikiant 

paslaugas asmenims, turintiems psichikos negalią), tiflopedagogai (teikiant paslaugas asmenims, turintiems 

regos negalią), surdopedagogai (teikiant paslaugas asmenims, turintiems klausos negalią), logoterapeutai 

(teikiant paslaugas asmenims, turintiems kalbos funkcijų sutrikimus).“  

1.3. pakeisti ir papildyti 15 punktą išdėstant jį taip: 

„15. Įstaigos darbuotojai privalo turėti reikiamą išsimokslinimą, kvalifikaciją ar licenciją 

užimamoms pareigoms atlikti. Tiesiogiai su klientais dirbančio personalo išsilavinimas, kvalifikacija, 

bendrieji ir specialieji gebėjimai bei įgūdžiai, jų vykdomos funkcijos turi užtikrinti kokybišką, visą 

profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų, atitinkančių individualius skirtingas negalias 
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turinčių asmenų poreikius, teikimą ir atitikti jų pareigybės nuostatuose, pateiktuose šio Įsakymo 2 priede, 

reikalavimus.“ 

1.4. papildyti Įsakymą 16 punktu ir išdėstyti jį taip:  

„16. Įstaigos darbuotojai privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudami 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose pagal savo profesinę sritį bei profesinės reabilitacijos specialistų 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir šio Įsakymo 3 priede nustatyta tvarka atestuotis siekiant įgyti profesinę 

kompetenciją atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.“ 

 

Pastaba: šio Įsakymo pakeitimuose minimas priedas Nr. 1 atitinka parengtų reikalavimų 1.2.3. 

dalį, priedas Nr. 2 – 1.2.5. dalį ir priedas Nr. 3 - 1.2.6. dalį. 

 

 

 


