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Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai 

LR Seimo sveikatos reikalų komitetui 

 

DĖL MASAŽUOTOJO VEIKLOS REGLAMENTAVIMO IR SPA MASAŽUOTOJO 

PROFESIJOS ĮTRAUKIMO Į LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIŲ 

Lietuvos masažuotojų asociacija (toliau – LMA) kreipiasi į Jus prašydami iš esmės 

pradėti spręsti esamą ydingą ir masažuotojų bendruomenei nepriimtiną masažo paslaugų 

teikimo reglamentavimo Lietuvoje situaciją. Šiandieninė esama situacija sudaro ypatingas kliūtis 

kokybiškų ir teisėtų masažo paslaugų teikimui. 

Šiuo metu masažuotojo profesija bei masažo paslauga yra apibrėžiama tik Sveikatos 

apsaugos ministerijos norminiuose dokumentuose, kuriuose reglamentuojama, kad Lietuvoje 

galima teikti tik sveikatos priežiūros (gydymo tikslais) masažo paslaugas. LR medicinos 

normoje „Masažuotojas“ (Nr. V-1148) apibrėžta, jog „masažas – moksliškai pagrįsta terapinė 

priemonė, kurios metu dozuotai mechaniškai ar refleksiškai manipuliuojama (fizinis kontaktas 

rankomis, spec. įrankiais ar aparatais) kūno audiniais.“. Atsižvelgiant į paslaugai keliamus 

reikalavimus, įtvirtintus teisės aktuose, taip pat yra nustatyti ir itin griežti ir sudėtingi 

reikalavimai masažo paslaugų teikimo patalpoms įrengti.  

Pažymime, kad šiandieninėje Lietuvos visuomenėje bei pasaulio šalių praktikoje 

masažo paslauga yra suprantama kur kas plačiau nei šiuo metu reglamentuota Lietuvoje, tai yra – 

ne tik kaip gydymo, bet ir sveikatinimo ar profilaktikos priemonė. Kadangi masažo definicija yra 

pateikiama Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos ruošiamuose dokumentuose, natūralu, kad 

žodis „terapinė“ šiuo atveju tinka, tačiau masažuotojo praktika ir pati masažo sąvoka 

šiandieninėje visuomenėje yra suprantama kur kas plačiau nei tai apibrėžia galiojantys teisės 

aktai. 
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Tokia šiandieninė esama situacija neatitinka Lietuvos paslaugų rinkos tikrovės ir 

poreikio, klaidina Lietuvos kūno priežiūros paslaugų vartotojus, skatina neteisėtų bei nesaugių 

paslaugų teikimą.  

Taip pat norime pabrėžti, kad apie oficialios praktikoje SPA (profilaktinio, higieninio – 

kosmetinio) masažo paslaugos atsiradimą, bet ne teisės aktuose, Lietuvoje byloja šie faktai: 

1. Lietuvoje yra jau nusistovėjusi praktika teikti tokią paslaugą; 

2. Profilaktinis higieninis – kosmetinis masažas yra aprašytas mokslinėje literatūroje 

ir traktuojamas, kaip sveikiems žmonėms atliekamas masažas; 

3. Lietuvos mokymo įstaigos yra pasirengusios ruošti šių  profesijų specialistus. 

4. Nuolat augantis visuomenės poreikis  gauti  atpalaiduojančias kūno priežiūros 

paslaugas. Norime atsakingai pabrėžti, kad šiandieninėje subrendusioje Europos Sąjungai 

priklausančioje Lietuvos visuomenėje jau galime drąsiai teikti atpalaiduojančias kūno priežiūros 

paslaugas, kurios yra visiškai nesusijusios su neteisėtu sekso paslaugų teikimu, kaip buvo 

manoma ir traktuojama anksčiau. Tai nėra priemonė legalizuoti neteisėtą seksualinių 

paslaugų teikimą.  

Lietuvoje ir pasaulyje paslaugų vartotojai sutinka, jog masažas – puiki geros savijautos 

palaikymo priemonė. Mokslo tyrimai taip pat rodo, jog atplaiduojantis masažas itin naudingas 

šiuolaikiniam žmogui, padeda išvengti streso padarinių. Tai itin svarbu šiuolaikiniam žmogui, 

kurio gyvenimo ritmas ir tempas nuolat auga.  

Šiandieninė išgyventa karantino situacija, kuri padarė savo neigiamą įtaką daugelio 

Lietuvos žmonių psichinei ar fizinei savijautai, ir kuri gali vėl pasikartoti, taip pat parodo, jog 

reikia priemonių, galinčių natūraliai padėti žmonėms susitvarkyti su patiriamu stresu. Masažas – 

viena puikių, moksliškai pagrįstų, su stresu kovoti padedančių atsipalaidavimo priemonių. Dėl 

šios priežasties jis turėtų būti laisvai prieinamas kuo platesniam žmonių ratui: biuruose, prekybos 

centruose ir pan. Profilaktinio masažo paslauga turėtų būti mobili – teikiama ten, kur 

žmonėms patogu greitai ja pasinaudoti net ir darbo pertraukų metu. Tačiau šiandienos 

masažo paslaugų reglamentavimas sukuria daug kliūčių masažo paslaugų kabinetų 

atidarymui biuruose, prekybos centruose, gyvenamuosiuose namuose ar masažo paslaugų 

teikimui kliento namuose.  

Atsižvelgiant į tai, SPA (profilaktinio, higieninio – kosmetinio) masažo profesijos 

atsiradimas galėtų pakoreguoti esamą situaciją ir sudaryti galimybes žmonėms profilaktikos 

tikslais dažniau pasinaudoti šia labai reikalinga visuomenei paslauga ir žinoma – masažuotojams 

oficialiai teikti šias pasaugas mokant mokesčiu Lietuvos Respublikai. 
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Remiantis aukščiau įvardintais argumentais ir pateikta informacija p r a š o m e 

SPA masažuotojo profesiją įtraukti į Lietuvos profesijų klasifikatorių.  

LMA parengė ir siūlo galimus minėtų paslaugų ir paslaugas teikiančių specialistų 

sąvokų apibrėžimus, remdamiesi Lietuvos mokslininkų išleistomis mokslinėmis publikacijomis 

ir moksline literatūra: 

SPA masažas (profilaktinis, higieninis – kosmetinis masažas) – manipuliavimas 

minkštaisiais kūno audiniais, kuris atliekamas rankomis (ar kt. kūno paviršiumi), masažui 

naudojamomis pagalbinėmis priemonėmis (taurės, akmenys ir kt.) formuojant fiksuotą ar labilią, 

įvairaus gylio ir dažnio kompresiją į kūno paviršių bei naudojant kitas kūną puoselėjančias 

priemones (įvyniojimai, šveitimai ir pan). 

SPA masažuotojas – kūno priežiūros specialistas gebantis atlikti higieninį, kosmetinį, 

atpalaiduojantį viso kūno, ar jo dalių masažą, atlikti kūno šveitimą, pritaikyti veido ir kūno 

kaukes ir teikti kitas kūno priežiūros paslaugas.  

SPA masažuotojas galėtų būti ruošiamas profesinio mokymo centruose, kurie jau ruošia 

masažuotojo profesijos atstovus. Masažuotojo spaudo neturintis SPA masažuotojas neturėtų 

teisės dirbti gydymo įstaigose bei atlikti masažo gydymo ir reabilitacijos tikslais. 

LMA tikisi geranoriško ir konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės, LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos, LR sveikatos apsaugos 

ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovais siekiant spręsti aukščiau išdėstytus 

masažuotojų bendruomenėje kylančius klausimus ir problemas. 

Maloniai prašome Lietuvos Respublikos Vyriausybės koordinuoti minėtų klausimų 

sprendimų eigą. 

LMA yra pasirengusi bendradarbiauti ir įsitraukti į darbą, atlikti visus reikalingus 

veiksmus, kurie neperžengia LMA kompetencijos ribų, prisidedant prie minėtos situacijos 

sprendimo. 

PRIDEDAMA. Lietuvos masažuotojų asociacijos 2020 m. gegužės 14 d. raštas Nr. S-

19/02 „Dėl masažuotojo veiklos reglamentavimo bei saugios ir palankios aplinkos masažo 

paslaugų teikimui kūrimo“, 5 lapai. 

 

 

Lietuvos masažuotojų asociacijos  

vadovė                    Giedrė Paunksnienė  


