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1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Profesinės reabilitacijos išmoka asmeniui skiriama nuo pirmos dalyvavimo profesinės
reabilitacijos programoje dienos ir mokama kiekvieną mėnesį, bet ne ilgiau kaip 180
kalendorinių dienų. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamas laikotarpis, kai dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino profesinės reabilitacijos programa,
kurioje dalyvavo asmuo, yra sustabdyta. Ši išmoka skiriama ir mokama neatsižvelgiant į kitas
asmens gaunamas pajamas, taip pat laikotarpiu, kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino profesinės reabilitacijos programa, kurioje
dalyvavo asmuo, yra sustabdyta.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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