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                    PATVIRTINTA 

             Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro direktoriaus 

                                  2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VĮ-197 (1.3.) 

 

ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO  

MASAŽUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

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

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

3. Pareigybės lygis – B. 

4. Pareigybės paskirtis: planuoti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą, 

ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, 

klientais/ugdytiniais, dirbti komandoje, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių reikalavimų. 

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

ugdymo centro bendrosios praktikos slaugytojui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Masažuotojo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti specialisto kvalifikaciją, jei jis Lietuvos Respublikoje yra baigęs studijas pagal 

vieną iš šių studijų programų: 

6.1.1. aukštojo išsilavinimo biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties ne 

žemesnio kaip bakalauro laipsnio diplomą, išduotą formalųjį švietimą vykdančio švietimo teikėjo; 

6.1.2. medicinos felčerio, felčerio – laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, 

higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, 

akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, ir turi atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, yra 

papildomai baigęs nurodytų temų visuomenės sveikatos priežiūros kvalifikacijos tobulinimo kursus, 

suderintus su Sveikatos apsaugos ministerija, kurių bendra trukmė ne mažiau kaip 160 val., bei iki 

2014 metų sausio 1 d. tebedirbantis ar dirbęs ne mažiau kaip vienus metus specialistu; 

6.1.3. turėti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos pažymą, dėl numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo; 

6.2. mokėti organizuoti ir užtikrinti sveikatos priežiūrą Centre, vadovaujantis įgytomis 

žiniomis, įgūdžiais, gebėjimais, vertybinėmis nuostatomis. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Masažuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. aikosi darbo tvarkos taisyklių, vykdo įstaigos vadovo nurodymus; 

7.2. atlieka masažą; 

7.3. masažą atlieka masažuotojo kabinete ugdytiniams ir suaugusiems, lankantiems įstaigą; 

7.4. masažo kurso trukmė 10 procedūrų, kartojama 2 kartus metuose, reikalui esant, 

paskyrus gydytojui ir dažniau; 

7.5. vaikui susirgus, po ligos procedūros atnaujinamos praėjus adaptacijos laikotarpiui; 

7.6. procedūros atlikimo trukmė laiko atžvilgiu priklauso nuo patologijos, vadovaujamasi 

masažų vienetų lentele; 

7.7. vaikus šiai procedūrai nukreipia gydytojas; 
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7.8. vaikus procedūroms atveda ir išveda auklėtojo padėjėjas, prieš tai suderinęs su tėvais, 

grupės/klasės pedagogais (esant reikalui vaikus procedūroms atsiveda ir išveda masažuotojas); 

7.9. po kiekvienos procedūros pakeičiamos paklodės, kėdė ir stalas dezinfekuojamas pagal 

reikalavimus; 

7.10. masažuotojas susipažinęs su pirmos pagalbos teikimu ir esant reikalui ją teikia; 

7.11. teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir šios informacijos 

sklaida Centro bendruomenei; 

7.12. dirba bendradarbiaujant su Centro bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, 

specialistais, vaiko gerovės komisijos nariais, teikia duomenis apie mokinių sveikatą Centro 

įsivertinimo darbo grupei; 

7.13. tvarko atitinkamą dokumentaciją: vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

sąrašus, masažo procedūrų atlikimo žurnalus, kuriame atžymimos atliktos procedūros, kasmet laiku 

pateikia savo darbo ataskaitas; 

7.14. įtarus mokinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, praneša 

apie tai Centro vadovui; 

7.15. suteikia pirmąją medicininę pagalbą; 

7.16. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar Centro administracijos priskirtus nenuolatinio 

pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

8. Masažuotojas 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. Masažuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

9.1. savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame pareigybės aprašyme ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; 

9.2. administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą; 

9.3. vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą; 

9.4. konfidencialumo principo laikymąsi, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas; 

9.5. tvarkingą patalpų, pagrindinių priemonių eksploatavimą, jų priežiūrą; 

9.6. saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi; 

9.7. atliekamų procedūrų kokybę; 

9.8. kartą metuose sveikatos pasitikrinimą; 

9.9. teikiamų duomenų teisingumą. 

__________________________ 
Susipažinau: 

_____________ 
(parašas) 

_____________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

______________ 
 (data) 

 


