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ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO  

ERGOTERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigų pavadinimas: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro ergoterapeutas. 

2. Pareigybės grupė: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro specialistas. 

3. Pareigybės lygis – B. 

4. Pareigybės paskirtis: ugdytinio mokymui atlikti veiklą, uţduotis ir vaidmenis siekiant 

uţtikrinti produktyvų gyvenimą, savęs bei aplinkos kontrolę. Ugdytinių galimybių atstatymui, 

palaikymui ar sutrikimų kompensavimui, siekiant padėti ugdytiniams savarankiškai gyventi, 

atsiţvelgiant į jų norus, poreikius. Skatinti ugdytinį dalyvauti tikslingoje veikloje, kad būtų atkurta, 

sustiprinta ir pagerinta atliekama veikla, lengvesnis būtų įgūdţių ir veiklos mokymasis, kurios yra 

svarbios ugdytinio adaptacijai. 

5. Pareigybės pavaldumas: ergoterapeutas yra tiesiogiai pavaldus Šiaulių „Spindulio“ 

ugdymo centro direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti ergoterapeuto kvalifikaciją; 

6.2. ţinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų 

sveikatos prieţiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Ergoterapeutas vykdo šias funkcijas: 

7.1.  Ţino: 

7.1.1.  morfologiją, fiziologiją, patologiją, įvairaus amţiaus ţmonių organizmo ypatumus; 

7.1.2.  ţmogaus veiklą, jos prigimtį; 

7.1.3.  fizinių pratimų poveikio morfologinius, fiziologinius ir biocheminius mechanizmus 

sveikam ir sergančiam organizmui; 

7.1.4.  ţmogaus fizinių ypatybių grąţinimo ir lavinimo principus. 

7.2.   Išmano: 

7.2.1. ţmogaus anatomiją, bendrą ir specialią fiziologiją, patologiją, biomechaniką, 

kineziologiją; 

7.2.2. ergoterapijos metodus ir priemones; 

7.2.3. funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus; 

7.2.4. komandinio darbo principus. 

7.3. Vykdo tokias funkcijas: 

7.3.1. atlieka individualų asmens funkcinės būklės, savarankiškumo tyrimą; 

7.3.2.  įvertina asmens apsitarnavimo, savarankiškumo buityje bei aplinkos tyrimo 

rezultatus; 

7.3.3. nustato pagrindinius ergoterapijos tikslus ir uţdavinius; 

7.3.4. parengia ir vykdo individualią ergoterapijos programą; 
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7.3.5. įvertina ergoterapijos programos efektyvumą; 

7.3.6. suteikia pirmąją medicinos pagalbą; 

7.3.7. sudaro namų, darbo aplinkos pritaikymo planą pagal ergonomikos reikalavimus; 

7.3.8. sudaryti individualias namų ergoterapijos programas ir supaţindinti su jomis 

ugdytinius bei jų tėvus (rūpintojus, globėjus); 

7.3.9. parinka ergoterapijos tyrimo metodus; 

7.3.10. atlieka individualų fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimą; 

7.3.11. parinka ortopedines, technines priemones ir išmoko jomis naudotis; 

7.3.12. analizuoja ir koreguoja ergoterapijos programą; 

7.3.13. vadovauja grupinėms ir individualioms ergoterapijos procedūroms; 

7.3.14. uţtikrina ergoterapijos paslaugų kokybę ir saugumą; 

7.3.15. dalyvauja komandinėje veikloje; 

7.3.16. konsultuoja sveikatos prieţiūros ir kitų sričių specialistus; 

7.3.17. dirba pagal atskirą Centro direktoriaus patvirtintą darbo grafiką; 

7.3.18. vykdo kitus Centro administracijos teisėtus pavedimus. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

8. Ergoterapeutas turi teisę: 

8.1. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir 

valstybės nustatytas lengvatas; 

8.2. burtis į kultūrines grupes, būrelius ar susivienijimus; 

8.3. dalyvauti Centro savivaldoje; 

8.4. kelti kvalifikaciją, tobulinti bendrąsias, profesines bei asmenines kompetencijas. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Ergoterapeutas teisės aktų nustatyta tvarka atsako uţ: 

9.1. administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą; 

9.2. darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų vykdymą; 

9.3. vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę darbo metu; 

9.4. tvarką ir švarą patalpose; 

9.5. darbo etikos taisyklių laikymąsi; 

9.6. neteisėtus veiksmus vaiko atţvilgiu bei vaiko teisių ir teisėtų interesų paţeidimus; 

9.7. kartą metuose sveikatos pasitikrinimą; 

9.8. teisingą duomenų pateikimą. 

 

_______________________________ 

 

 

Susipaţinau: 

 

_______________ 
(parašas) 

 

_____________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

______________ 
 (data) 

 


