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DĖL MASAŽUOTOJO VEIKLOS REGLAMENTAVIMO   

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau  ̶ Ministerija),  

išnagrinėjusi Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo 2020 m. rugpjūčio 5 d. pavedimu Nr. G-

10678 persiųstą Lietuvos masažuotojų asociacijos 2020 m. rugpjūčio 3 d. raštą Nr. S-20/04 „Dėl 

Masažuotojo veiklos reglamentavimo ir SPA masažuotojo profesijos įtraukimo į Lietuvos profesijų 

klasifikatorių“ ir 2020 m. rugpjūčio 14 d. pavedimu Nr. G-11106 persiųstą Lietuvos Respublikos 

Seimo narės Rasos Petrauskienės 2020 m. rugpjūčio 13 d. raštą, pagal kompetenciją teikia šiuos 

paaiškinimus. 

Pažymėtina, kad Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektoriaus profesiniame standarte 

(toliau  ̶  Standartas), patvirtintame 2020 m. vasario 27 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 

centro (toliau  ̶  KPMPC) direktoriaus įsakymu Nr. V1-32 „Dėl Sveikatos priežiūros ir grožio 

paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, kuris parengtas vadovaujantis 2019 m. 

balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 428 „Dėl Profesinių standartų 

rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, tarp kitų kvalifikacijų 

yra nustatyta Masažuotojo IV lygio kvalifikacija pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 

Lietuvos kvalifikacijų sandarą (toliau – LTKS).    

Taip pat pažymėtina, kad KPMPC, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio 

mokymo įstatymo 13 straipsnio 10 dalimi, kartu su darbdavių atstovais parengė Masažuotojo 

profesinio mokymo programą, kurios aprašyme pažymėta, kad „Asmuo, įgijęs masažuotojo 

kvalifikaciją, galės teikti paslaugas privačiose ir valstybinėse įstaigose individualiai arba ligoninėse, 

sanatorijose, reabilitacijos klinikose, sveikatingumo ir sporto centruose, grožio salonuose“. Minima 

profesinio mokymo programa yra įregistruota Studijų, mokymo ir kvalifikacijų registre. Pagal 

minimą programą profesinis mokymas vykdomas tose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose, kurios 

turi Ministerijos išduotą licenciją.  

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienoje profesinio mokymo programoje yra apibrėžtos 

kompetencijos, kurios įgyjamos mokymo procese, įgyvendinant profesinio mokymo programą. 

Masažuotojo profesinio mokymo programoje yra šios kompetencijos: atlikti klasikinį ir segmentinį 

masažą, atlikti gydomąjį, sportinį masažą. Masažuotojo profesinio mokymo programoje taip pat 
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nustatytos ir pasirenkamosios kompetencijos: atlikti netradicinį masažą, kosmetinį masažą, kūno 

puoselėjimo procedūras. Darytina išvada, kad asmuo, baigęs Masažuotojo (IV lygio kvalifikacijos 

pagal LTKS) profesinio mokymo programą ir įgijęs masažuotojo kvalifikaciją, gali ir turi teisę atlikti 

bet kurį minėtą masažą.  

Manytume, kad įvesti naują „SPA masažuotojo“ sąvoką nėra prasminga. Bet kurio masažo 

paslaugai atlikti yra būtina licencija asmens sveikatos priežiūros veiklai. Asmuo, įgijęs Masažuotojo  

IV lygio kvalifikaciją ir turintis minimą licenciją, galėtų teikti paslaugas ne tik asmens sveikatos 

priežiūros institucijose, turinčiose asmens sveikatos priežiūros licenciją, bet ir kitose vietose. 

Svarstytina galimybė pakeisti dar neįsigaliojusio 2020 m. birželio 30 d. priimto Lietuvos Respublikos 

asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 nuostatas dėl teisės verstis asmens 

sveikatos priežiūros praktika nustatymo tik licencijuotoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir 

numatyti išimtį dėl masažuotojų teikiamų ne gydomojo masažo paslaugų kitose vietose. Ši galimybė 

2020 m. rugpjūčio 18 d. buvo svarstoma Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje 

tarpinstitucinio pasitarimo dėl masažuotojo veiklos reglamentavimo metu. 

 

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras                           Arūnas Plikšnys
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