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PATVIRTINTA 

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ 

direktoriaus 2020 m. liepos 20 d.   

įsakymu Nr. V1-201 

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PROFESINĖS REABILITACIJOS DALYVIAMS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ (toliau – PMC) Vidaus tvarkos taisyklės profesinės 

reabilitacijos dalyviams (toliau – Taisyklės) reglamentuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

tvarką, profesinės reabilitacijos dalyvių teises ir pareigas.  

2. Profesinės reabilitacijos paslaugos yra teikiamos vadovaujantis LR Neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymu, LR Švietimo įstatymu, LR profesinio mokymo įstatymu, LR Asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymais „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo 

patvirtinimo“, „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugu poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, „Dėl Profesinės reabilitacijos 

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

bendrųjų reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams 

patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą. 

3. Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 

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

kitomis poveikio priemonėmis. Mokymo centre teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos: profesinis 

orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas arba naujų išugdymas, pagalba 

įsidarbinant, palaikymas darbo vietoje.  

4. Profesinės reabilitacijos dalyviai (toliau – dalyvis) gali būti  Užimtumo tarnybos nukreipti 

darbingo amžiaus asmenys su fizine, sensorine, intelekto, psichikos negalia, atitinkantys Profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo aprašo kriterijus. 

5. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR Neįgaliųjų integracijos, Asmens duomenų teisinės 

apsaugos, PMC „Žirmūnai“ mokymo organizavimo tvarkos, pageidaujantiems įgyti kompetencijas 

nebendrąja priėmimo tvarka, nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais profesinės 

reabilitacijos dalyvių teises ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą. 

6. Taisyklės skelbiamos internetiniame puslapyje www.mczirmunai.lt. ir PMC stenduose. 

7. Savivaldos įgyvendinimo tvarką nustato PMC įstatai ir Mokinių tarybos nuostatai. 

 

II. DALYVIŲ PRIĖMIMO TVARKA 

 

8. Dalyvių priėmimas vykdomas vadovaujantis formaliojo ir neformaliojo mokymo programų 

reikalavimais, sutartiniais įsipareigojimais su socialiniais partneriais, vykdomų projektų reikalavimais. 

Informacija apie programas pateikiama PMC internetiniame puslapyje www.mczirmunai.lt, Užimtumo 

tarnybos siunčiamiems asmenims programos skelbiamos www.uzt.lt.  

9. Informacija apie profesinės reabilitacijos paslaugas teikiama: 

9.1. Socialinių paslaugų, grožio ir profesinės reabilitacijos skyriuje (A. Vivulskio g. 13 arba  

Žirmūnų g. 143, 414 kab., tel. +370 620 49090); 

9.2. Druskininkų filiale (Vilniaus al. 30, Druskininkai, tel.+370 664 23145). 

10. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, pateikia šiuos 

dokumentus: 

10.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

10.2. Užimtumo tarnybos siuntimą į profesinės reabilitacijos programą; 

10.3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų 

poreikio; 

http://www.mczirmunai.lt/
http://www.uzt.lt/
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10.4. Profesinės reabilitacijos pažymėjimą; 

10.5. Neįgaliojo pažymėjimą; 

10.6. Išsilavinimo dokumentus; 

10.7. Nuotrauką (3x4); (2 nuotraukas, jei asmuo mokysis pagal formaliąją profesinio mokymo 

programą ir pageidaus gauti  mokinio pažymėjimą); 

10.8. Medicininius ir kitus dokumentus (esant poreikiui); 

10.9. Gydytojo terapeuto ar psichiatro pažymą, kad gali mokytis ir dirbti pagal pasirinktą 

specialybę (per 10 dienų pasirinkus mokymo programą); 

10.10. Asmens gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, atsižvelgiant į programos 

vykdymo reikalavimus, teisės aktų reikalavimus. 

10.11. užpildo prašymą priimti mokytis (1 priedas). 

11. Dalyvio priėmimas įforminamas PMC direktoriaus įsakymu. Dalyvio asmens duomenys 

tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis 

ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos 

valstybės registrų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, nuostatais 

ir kitais teisės aktais.  

12. Su priimamu į profesinės reabilitacijos programą asmeniu pasirašoma Dalyvavimo profesinės 

reabilitacijos programoje sutartis,  kiti priėmimo dokumentai, asmuo pasirašytinai  supažindinamas  su 

šiomis Taisyklėmis ir įvadine saugos ir sveikatos instrukcija, asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. 

 

III. PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

 

13. Profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių 

gebėjimų atkūrimas, pagalba įsidarbinant vyksta individualizuotai, pagal numatytą  ir su dalyviu suderintą 

paslaugų įgyvendinimo planą. Paslaugos teikiamos Vilniuje adresu Vivulskio g. 13, Žirmūnų g. 143 ar 

Druskininkuose, adresu Vilniaus al. 30. Atsižvelgiant į paslaugų planą, dalyvio negalios pobūdį ir 

galimybes, specialistų rekomendacijas, kitas aplinkybes, minėtos paslaugos gali būti teikiamos kitose 

PMC patalpose  bei  nuotoliniu būdu.  

14. Maitinimas ir apgyvendinimas organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

15. Profesinis mokymas vykdomas vadovaujantis mokymo programų ir teisės aktų reikalavimais, 

atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas dalyvio mokymo organizavimui. Mokymo ir praktinio mokymo 

etapuose su dalyviu atitinkamai pasirašomos sutartys. 

16. Jei mokymas organizuojamas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, duomenys 

apie dalyvį įrašomi į mokinių registrą, kuris tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės 

registrų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, nuostatais ir kitais 

teisės aktais. 

17. Dalyvio, dalyvaujančio formalaus mokymo programoje, prašymu, mokymo etapo 

laikotarpiui išduodamas PMC mokinio pažymėjimas. 

18. Profesinis mokymas vykdomas penkias dienas per savaitę. Nedarbo dienos -  šeštadieniai, 

sekmadieniai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytos šventinės dienos.  

19. Paprastai teorinio mokymo trukmė yra iki 8 akademinių valandų per dieną (viena akademinė 

valanda – 45 min.). Teorinio mokymo trukmė be pertraukos negali viršyti 90 min. Tarp pamokų yra 

daromos ne trumpesnės kaip 10 min. pertraukos, iš kurių viena - nuo 30 iki 45 min.  pailsėti ir pavalgyti. 

Pertraukų laikas į teorinio mokymo laiką neįskaitomos. 

20. Realioje darbo vietoje praktinio mokymo trukmė yra iki 8 darbo valandų per dieną (viena 

valanda - 60 minučių), jei kitaip nenustatyta norminiuose teisės aktuose. Suteikiama pertrauka pailsėti ir 

pavalgyti nuo 30 min. iki 1 val., kuri į praktinio mokymo laiką nėra įskaitoma. 

21. Praktikos arba realioje darbo vietoje vykdomo praktinio mokymo metu pertraukos gali būti 

nustatomos atsižvelgiant į įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarką ar kitus darbo tvarką 

reglamentuojančius dokumentus. 
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22. Taisyklių 19 p. ir 21 p. nurodytų pamokų ir pertraukų trukmė gali būti keičiama atsižvelgiant 

į negalią turinčių asmenų poreikius, programos reikalavimus, pamokos temos tikslus ir uždavinius, 

specifiškumą. 

23. Mokymas gali būti organizuojamas grupinio ar (ir) pavienio mokymosi būdais, taip pat 

gali būti mokomi vienu ar keliais mokymo proceso organizavimo būdais.  

24. Mokymas vyksta PMC  nustatytu pamokų laiku pagal iš anksto sudarytus grafikus. 

Kiekvieno dalyvio užsiėmimų grafikas sudaromas savaitei ir iškabinamas skelbimų lentose  ar/ir 

išsiunčiamas jam el, paštu.   

25. Profesijos mokytojui susirgus ar išvykstant į kvalifikacijos tobulinimo kursus, Mokymo 

centro direktoriaus įsakymu, mokymą vykdo pavaduojantis profesijos mokytojas arba keičiamos 

pamokos. Profesijos mokytojams ir kitiems PMC darbuotojams draudžiama savo nuožiūra keisti pamokų 

tvarkaraštį ir darbo grafiką.  

26. Profesijos mokytojas gali keisti edukacinę mokymo aplinką, raštu suderinus su mokymo 

skyriaus vadovu ar Filialo mokymo specialistu. 

27. Praktinis mokymas gali būti vykdomas realiomis darbo sąlygomis PMC, sektoriniuose 

centruose ar/ir kitose įmonėse/organizacijose/įstaigose. Praktinio mokymo sąlygos, darbo užduotys, 

technologiniai įrenginiai, technologinės ir darbo saugos priemonės turi atitikti mokymo programos 

keliamus reikalavimus. 

28. Jeigu praktinio mokymo metu naudojamasi techninėmis priemonėmis (mašinomis, 

įrenginiais, aparatais, prietaisais, įrankiais, įtaisais), asmenys, prieš pradedant darbus, instruktuojami 

vadovaujantis  Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo nustatyta tvarka. 

29. Praktinis mokymas gali būti organizuojamas dalyvio pasirinktoje ar PMC darbuotojo 

paskirtoje darbo vietoje (įmonėje/organizacijoje/įstaigoje), jeigu ji atitinka profesinio mokymo programos 

reikalavimus. 

30. Profesinio mokymo apskaita (mokymo turinio, dalyvių lankomumo, mokymosi pasiekimų 

vertinimas ir kita informacija) tvarkoma spausdintuose profesinio mokymo dienynuose. 

 

IV. MOKYMO PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

31. Kiekvienas profesijos mokytojas turi supažindinti dalyvius su dalyko vertinimo ir 

atsiskaitymo sistema, kriterijais, reikalavimais, jei numatyti pagal vykdomą programą. 

32. Mokymo pasiekimai apibendrinami mokymo laikotarpiu ir vertinimo rezultatai pateikiami 

įrašais ir/arba taikant 10 balų vertinimo sistemą:  

32.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl.“), „įskaityta“ („įsk.“), „atlikta“, 4–10 

balų įvertinimas;  

32.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk.“), „neatlikta“, 1–3 balų 

įvertinimas; 

32.3. pasiekimų balais lygių išaiškinimas:  

Balai 
Vertinimas 

žodžiu 
Vertinimas žodžiu (teorinės žinios) Praktinės užduoties vertinimas 

10 Puikiai Asmuo demonstruoja visapusiškas, 

išskirtines teorines žinias, kurios atitinka 

visus programoje nustatytus reikalavimus. 

Asmuo demonstruoja puikius, išskirtinius 

praktinius įgūdžius pasirenkant tinkamiausius 

metodus, priemones ir medžiagas, analizuoja ir 

vertina rezultatus. Praktiniai įgūdžiai atitinka visus 

programoje nustatytus reikalavimus. 

9 Labai gerai Asmuo demonstruoja tvirtas teorines 

žinias, kurios atitinka programoje 

nustatytus reikalavimus. 

Asmuo demonstruoja labai gerus įgūdžius, 

pasirinkdamas tinkamus metodus, priemones ir 

medžiagas, geba analizuoti ir įvertinti rezultatus. 

Praktiniai įgūdžiai atitinka beveik visus programoje 

nustatytus reikalavimus. 

8 Gerai  Asmuo demonstruoja geresnes nei 

vidutines svarbiausias teorines žinias, 

kurios atitinka programoje nustatytus 

reikalavimus. 

Asmuo sugeba pasinaudoti teorinėmis žiniomis, 

atliekant praktinę užduotį,  demonstruoja įgūdžius 

pasirenkant metodus, priemones ir medžiagas. 

Praktiniai įgūdžiai geresni nei vidutiniai. 
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7 Vidutiniškai Asmuo demonstruoja vidutines 

svarbiausias  teorines žinias, kurios 

atitinka programoje nustatytus 

reikalavimus, daromos neesminės klaidos. 

Asmuo demonstruoja svarbiausius praktinius 

įgūdžius, pasirenkant metodus, priemones ir 

medžiagas, daromos neesminės klaidos. Praktiniai 

įgūdžiai vidutiniai. 

6 Patenkinamai  Asmuo pakankamai įsisavino teorines 

žinias, tačiau žinios žemesnės nei 

vidutinės, daromos klaidos. 

Asmuo demonstruoja pakankamus praktinius 

įgūdžius atitinkančius bendruosius reikalavimus, 

daromos klaidos. 

5 Silpnai  Asmuo demonstruoja silpnas teorines 

žinias,  kurios atitinka minimalius 

bendruosius reikalavimus, daromos 

esminės klaidos. 

Asmuo demonstruoja silpnus praktinius įgūdžius 

atitinkančius bendruosius reikalavimus, daromos 

esminės klaidos. 

4 Labai silpnai Asmuo demonstruoja labai silpnas 

teorines žinias, kurios atitinka minimalius 

bendruosius reikalavimus, daromos 

esminės klaidos. 

Asmuo demonstruoja labai silpnus praktinius 

įgūdžius atitinkančius minimalius bendruosius 

reikalavimus, daromos esminės klaidos. 

3-1; Nepakankamai  Teorinės žinios neatitinka reikalavimų, 

nustatytų programoje. 

Praktiniai įgūdžiai netenkina minimalių 

reikalavimų. 

 

33. Dalyviui, kurio galutiniai nors vieno mokomojo dalyko mokymosi pasiekimai buvo įvertinti 

nepatenkinamai, sudaromos sąlygos savarankiškai pasirengti atsiskaityti. Atsiskaitymo datą nustato 

mokytojas ar mokymo skyriaus atsakingas darbuotojas/ filialo mokymo specialistas. 

34. Dalyvis laikomas baigusiu profesinio mokymo programą, kai visų mokomųjų dalykų 

(modulių) mokymosi pasiekimai įvertinti patenkinamai.  

 

V. BAIGIAMASIS VERTINIMAS  

35. Baigiamasis vertinimas vykdomas organizuojant egzaminą ar kitos formos vertinimą, 

priklausomai nuo programos reikalavimų ir vadovaujantis aktualiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

kitais teisės aktais.  

36. Asmens įgytų kompetencijų vertinimą organizuoja ir vykdo mokymo įstaigos pasirinkta 

kompetencijų vertinimo institucija, kuri atsakinga už darbdavių ir profesijos atstovų skyrimą į 

kompetencijų vertinimo egzaminų komisiją, kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėties 

tvirtinimą, egzaminų teorijos bilietų arba testų ir praktinių užduočių bilietų parengimą. 

37. Teigiamai įvertinus asmens įgytas kompetencijas, PMC išduoda atitinkamos formos 

dokumentą. 

 

VI. DALYVIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

38. PMC bendruomenės, specialistų  ir profesinės reabilitacijos dalyvių santykiai grindžiami 

pagarbos, nešališkumo, geranoriškumo, nediskriminavimo ir tolerancijos, akademinio bendradarbiavimo, 

asmens teisių ir pareigų vienybės  principais.  Dalyvis teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats 

arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka per savo atstovus. 

39. Profesinės reabilitacijos dalyvis turi teisę:  
39.1. nemokamai gauti dominančią informaciją apie PMC, profesinės reabilitacijos ciklus ir 

paslaugas, taikomus profesinės reabilitacijos metodus, eigą; profesinį mokymą ir jo formas, pasiekimų 

vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;  

39.2. pagal savo gebėjimus, poreikius mokytis ir įgyti išsilavinimą, kompetencijas, kvalifikaciją 

tarpusavio pagarba grįstoje, psichologiškai, fiziškai saugioje aplinkoje; 

39.3. dalyvauti komandiniuose specialistų aptarimuose, sudarant dalyvio individualius 

reabilitacijos planus, nustatant ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus; 

39.4. sutikti arba nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami visuomenės ir 

bendruomenės informavimo apie PMC veiklą tikslu (informacijos apie Įstaigos veiklą, pasiekimus, 
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dalyvavimą konkursuose ir kituose renginiuose, stažuotėse, kūrybinių darbų, nuotraukų, filmuotos 

medžiagos ir pan. skelbimas Įstaigos internetiniame puslapyje, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų 

lentose).  Dalyvis savo sutikimą/nesutikimą pareiškia raštu; 

39.5. į objektyvų mokymosi pasiekimų vertinimą; 

39.6. naudotis mokymui/si skirtomis patalpomis (sporto sale, teorijos ir praktikos kabinetais, 

laboratorijomis), įranga, mokymui/si skirtomis medžiagomis, bibliotekos teikiamomis paslaugomis; 

39.7. dalyvauti PMC savivaldoje ir kitose organizuojamose veiklose; 

39.8. pateikti  nuomonę apie mokymo organizavimą bei mokymo kokybę PMC nustatyta forma; 

39.9. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises ir naudotis kitomis profesinio mokymo ar kitų 

įstatymų nustatytomis teisėmis; 

39.10. manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, skųstis teisės aktų nustatyta tvarka. 

40. Profesinės reabilitacijos dalyvio pareigos:  
40.1.  pasirašytinai susipažinti su šiomis Taisyklėmis,  laikytis jų bei  sudarytų sutarčių sąlygų 

bei PMC vidaus tvarkos reikalavimų; 

40.2.  aktyviai dalyvauti profesinės reabilitacijos procese; 

40.3. lankyti teorinio ir praktinio mokymo pamokas, įgūdžių atkūrimo ir kitus užsiėmimus, 

praktinį mokymą, laikantis pamokų ir užsiėmimų tvarkaraščių, nevėluojant ir nepraleidinėjant be 

pateisinamos priežasties;  

40.4. suteikti PMC specialistams informacijos apie savo sveikatą ir socialinę būklę (buvusius 

ir esamus susirgimus, atliktas operacijas, naudojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą) 

ir kitus dalyviui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti profesinės reabilitacijos paslaugas; 

40.5. gavus informaciją apie jam skiriamas profesinės reabilitacijos paslaugas, savo sutikimą 

ar atsisakymą dėl šių paslaugų suteikimo patvirtinti raštu. Vykdyti PMC specialistų paskyrimus ir 

rekomendacijas; informuoti PMC specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų, dėl kurių jis davė 

sutikimą; 

40.6. laikytis darbų saugos, priešgaisrinės, civilinės saugos reikalavimų; specialistų nurodymų, 

instrukcijų  užsiėmimų teikimo vietoje. Už pasekmes, patirtas nesilaikant specialistų nurodymų, 

instrukcijų, šių Taisyklių ar Lietuvos Respublikos įstatymų, atsako pats asmuo; 

40.7. rūpintis savo sveikata; 

40.8. laiku informuoti mokymo įstaigą apie teorinio ir praktinio mokymo pamokų bei 

užsiėmimų nelankymą ir pateikti nelankymo priežastis pateisinančius dokumentus; neatvykus į 

užsiėmimus, dalyvis privalo apie tai pranešti atsakingam darbuotojui ir vėliau pateikti pateisinančią 

pažymą;  

40.9. esant būtinybei išvykti iš teorinio ar praktinio mokymo vietos užsiėmimų metu, dalyvis 

turi parašyti prašymą; 

40.10. esant poreikiui, dėl objektyvių priežasčių (susijusių su ligos ypatumais, atvykimo į 

užsiėmimus galimybėmis ir pan.) koreguoti atvykimo į užsiėmimus laiką, dalyvis turi parašyti prašymą; 

40.11. laikytis asmens higienos reikalavimų, į PMC atvykti švaria, tvarkinga apranga; praktinių 

užsiėmimų, laboratorinių darbų ir praktikos metu, jei reikia, vilkėti specialią aprangą; 

40.12. ugdymo plane numatytas ar mokytojo pateiktas užduotis atlikti laiku ir atsakingai; 

40.13. nesukčiauti įskaitų, egzaminų ir kitų atsiskaitymų metu (nenusirašinėti nuo kitų, taip pat 

nesinaudoti „paruoštukėmis“ arba kitokiomis neleistinomis priemonėmis; atsiskaitydami pateikti tik savo 

darbą, nesinaudoti kitų asmenų darbais arba jų rezultatais); 

40.14. išlaikyti akademinę rimtį užsiėmimų metu, gerbti kitų nuomonę, pastabas reikšti 

korektiškai; 

40.15. laiku informuoti mokymo įstaigą apie poreikį keisti praktikos vietą ar ketinimą įsidarbinti 

ir kt.; 

40.16. turėti teoriniam ir praktiniam mokymuisi reikalingas mokymosi priemones, specialiąją 

aprangą;   

40.17. savo mokymo/si ar darbo vietą laikyti švarią ir tvarkingą; 

40.18. mokomąją ir kompiuterinę įrangą, bibliotekos ir medžiaginius išteklius naudoti 

atsakingai, pagal paskirtį, tausoti, atlyginti kaltais veiksmais padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka, 

pilnai atlyginant padarytus nuostolius; 
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40.19. saugoti savo turtą. PMC neatsako už paliktą ar kitaip naudojamą mokymosi metu dalyvių 

turtą;  

40.20. gerbti PMC bendruomenės narius, nediskriminuoti kitų kalba, veiksmais dėl amžiaus, 

lyties ir lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės, religijos ar/ir politinių, 

kultūrinių ar kitų įsitikinimų; 

40.21. atsakyti už savo svečių ar/ir lydinčių asmenų elgesį PMC patalpose bei apgyvendinimo 

vietoje; 

40.22. siekti dorinės ir pilietinės brandos; 

40.23. deramai atstovauti savo mokymo įstaigą viešajame gyvenime; 

40.24. pasirinkti atsakingą bendravimą socialiniuose tinkluose ieškant bendraminčių;  

40.25. vykdyti PMC administracijos, mokytojų teisėtus reikalavimus; 

40.26. laikytis kitų sutartinių įsipareigojimų; 

40.27. vykdyti Švietimo ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas; 

40.28. sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti; 

40.29. atlyginti PMC padaryta žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

41. Profesinės reabilitacijos dalyviams draudžiama:  

41.1. elgtis piktybiškai, įžeidinėti, žeminti kitų žmonių orumą ar kitaip pažeisti etinius 

reikalavimus; 

41.2. trukdyti mokytojams vesti pamokas, specialistams užsiėmimus; 

41.3. daryti spaudimą mokytojams, siekiant geresnio įvertinimo;  

41.4. pamokų ir praktinio mokymo metu naudotis mobiliuoju telefonu, laisvų rankų įranga ir 

kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo/si procesu;  

41.5. slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius; 

41.6. atsinešti alkoholio, narkotines ir psichotropines medžiagas, tabako gaminius, elektronines 

cigaretes, kitas sveikatai kenksmingas, pavojingas medžiagas; 

41.7. PMC pasirodyti neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, 

patalpose ir teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas;  

41.8. PMC ar jos teritorijoje rūkyti tabako gaminius, turėti elektronines cigaretes, platinti ir 

vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas; 

41.9. įsinešti į PMC patalpas, teritoriją daiktus, priemones (šaunamuosius ginklus, peilius, dujų 

balionėlius, visų rūšių sprogstamąsias medžiagas), kurios keltų pavojų aplinkiniams arba galėtų sugadinti 

MC turtą;  

41.10. MC ar jos teritorijoje lošti kortomis ir kitus azartinius žaidimus; organizuoti nelegalius 

mainus ar prekybą; 

41.11. pasišalinti iš teorinio ir praktinio mokymo pamokų be mokytojo ar grupės vadovo ar PMC 

vadovybės leidimo; 

41.12. niokoti PMC turtą, šiukšlinti;  

41.13. naudoti PMC kompiuterinę įrangą kenkėjiškai veiklai; 

41.14. savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį ar dvasinį skausmą. 

42. Jei yra pažeidžiami 41.6.- 41.9. p., PMC turi teisę pareikalauti, kad dalyvis nedelsiant 

apleistų PMC patalpas, tuo siekiant užtikrinti mokinių, darbuotojų ir kitų PMC lankytojų saugumą. 

43.  Sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti. 

 

VII. INFORMACIJOS APIE DALYVĮ TEIKIMAS 

 

44. Informacija apie dalyvį, jo asmens duomenis: sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir 

reabilitacijos eigą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie dalyvį yra laikoma 

konfidencialia. 

45. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį dalyvio 

sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus 

atvejus, kai dalyvis bylos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo/asmenys turi 

teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo apimtį. Dalyvis turi teisę nurodyti 

asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. 
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46. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems dalyvio reabilitacijos paslaugų teikimo procese, be 

dalyvio sutikimo konfidenciali informacija gali būti prieinama (suteikiama) tais atvejais ir tiek, kiek tai 

būtina tinkamam paslaugų suteikimui, dalyvio interesams apsaugoti bei užtikrinti kitų asmenų saugumą. 

Kai dalyvis laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali 

informacija gali būti suteikiama dalyvio atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar 

pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina dalyvio interesams apsaugoti. 

47. Be dalyvio sutikimo konfidenciali informacija tretiesiems asmenims gali būti suteikiama 

PMC direktoriaus įsakymu patvirtintose Profesinio mokymo centro „Žirmūnai" asmens duomenų 

tvarkymo taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Visais atvejais konfidencialios informacijos 

suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo, dalyvio teisių apsaugos ir interesų prioriteto bei 

proporcingumo principus. 

48. Užtikrinant dalyvio asmens duomenų apsaugą, teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, 

vadovaujamasi nuostata, kad dalyvio interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios 

nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, 

nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai. 

49. Dalyvis gali susipažinti su PMC tvarkomais jo asmens duomenimis (konfidencialia 

informacija) pateikdamas prašymą raštu PMC direktoriaus įsakymu patvirtintų Profesinio mokymo centro 

„Žirmūnai" asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta Teisių įgyvendinimo tvarka (šios tvarkos 22-

34 punktai).  

50. Mokymo centro specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti dalyviui jo 

tvarkomų asmens duomenų (konfidencialios informacijos) prasmę.   

 

VIII. PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO PABAIGA 

 

51. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas pasibaigia, kai: 

51.1. pasibaigia profesinės reabilitacijos programa; 

51.2. asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgia dalyvauti profesinės reabilitacijos 

programoje (vadovaujantis asmens pateiktu nustatytos formos išrašu iš medicininių dokumentų); 

51.3. asmuo laikinai nedarbingas dėl ligos ar šeimos nario slaugos ilgiau kaip 60 kalendorinių 

dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį; 

51.4. asmuo įsidarbina ir tolesnei jo darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga; 

51.5. asmuo savo iniciatyva nutraukia profesinės reabilitacijos programą; 

51.6. asmuo nesilaiko Sutarties su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga dėl 

asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų; 

51.7. paaiškėja, kad buvo gauta neteisinga informacija apie asmenį; 

51.8. asmuo be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės 

reabilitacijos programoje; 

51.9. asmuo savo prašymu nedalyvauja daugiau kaip 10 darbo dienų per dalyvavimo profesinės 

reabilitacijos programoje laikotarpį; 

51.10. asmeniui suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol 

jam sueis treji metai. 

51.11. asmuo šiurkščiai pažeidžia Taisykles. 

52.  Profesinės reabilitacijos programos nutraukimas įforminamas PMC direktoriaus įsakymu, 

kuriame nurodomos programos nutraukimo priežastys. Dalyvis supažindinamas su įsakymu pasirašytinai. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

53. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. Jei kuri nors šių Taisyklių dalis ir/ar punktas 

tampa negaliojantys arba anuliuojami, likusios dalys ir punktai lieka galioti.  

54. Asmenys pažeidę šias Taisykles atsako teisės ar norminių aktų nustatyta tvarka. 

 

________________ 


