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NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRO „KORYS“ 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIMS SU INTELEKTO NEGALIA  

KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ (toliau – Centro) kineziterapeutas yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. Kineziterapeuto pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų specialistų 

grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Kineziterapeutą priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro direktorius. 

4. Kineziterapeutas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas padalinio vedėjui. 

5. Kineziterapeutas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, 

Lietuvos medicinos norma „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė", kitais 

įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Centro nuostatais, Centro vidaus 

darbo taisyklėmis, Centro bendruomenės etikos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbų saugos ir 

sveikatos bei priešgaisrinėmis instrukcijomis,  šiuo pareigybės aprašymu,  
6. Kineziterapeutas skiriamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš pareigų vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 
7. Šis pareigybės aprašymas kasmet turi būti peržiūrimas, vertinamas, ir, esant poreikiui, 

keičiamas.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

8.Darbuotojas, einantis šias  pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

8.1. turi būti baigęs kineziterapijos studijas Lietuvos Respublikos teisės aktais valstybėje 

pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti kineziterapijos studijų programą; 

8.2. turėti kineziterapeuto kvalifikacinį laipsnį; 

8.3. turėti kineziterapeuto spaudą, kurio numeris suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka; 

8.4. asmeninės savybės – geri komunikavimo bei planavimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti 

komandoje, lankstumas, pareigingumas ir atsakingumas, tolerantiškumas, kantrybė, empatija, 

kūrybingumas, geranoriškumas, sąžiningumas; 

8.5.  išmanyti žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, biomechaniką, kineziologiją, įvairaus 

amžiaus žmonių organizmo ypatumus, fizinių pratimų, masažo poveikį sveikam ir sergančiam 

organizmui, žmogaus fizinių ypatybių grąžinimo ir lavinimo principus, reabilitacijos principus, 

pagrindinius kineziterapijos tikslus ir uždavinius, kineziterapijos poveikį žmogaus organizmui, 

įvairaus amžiaus žmonių psichosocialinės elgsenos ypatumus, funkcijų sutrikimų šalinimo ir 

kompensavimo principus, gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos metodus ir priemones; 

8.6. mokėti rinkti, analizuoti ir kritiškai vertinti su paslaugų gavėjo sveikatos būkle susijusią 

informaciją, dokumentuoti tyrimo rezultatus, dirbti kompiuteriu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 



 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

9.1. teikia kvalifikuotas kineziterapijos paslaugas;  

9.2. įvertina paslaugų gavėjo fizinį išsivystymą, fizines ypatybes, nustato įvairaus amžiaus 

paslaugų gavėjų toleranciją fiziniam krūviui;  

9.3. sudaro ir taiko kineziterapijos programą, atsižvelgdamas į negalios pobūdį;  

9.4. įvertina kineziterapijos programos efektyvumą ir tikslina jos eigą;  

9.5. savarankiškai vadovauja grupinėms ir individualioms kineziterapijos procedūroms;  

9.6. pateikia paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems metodinius nurodymus, supažindina su 

savikontrolės metodika;  

9.7. informuoja paslaugų gavėjus (jų tėvus, globėjus) apie pasiektus ir laukiamus rezultatus; 

9.8. konsultuoja kineziterapijos ir hipodinamijos profilaktikos klausimais kitus Centro 

darbuotojus, teikia rekomendacijas žodžiu ir raštu; 

9.9. kompleksiškai taiko aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, fizioterapijos priemones bei 

natūralius gamtinius veiksnius; 

9.10. supažindina paslaugų gavėjus ir/ ar jų artimuosius bei darbuotojus su reikiamomis 

techninės pagalbos priemonėmis ir jų naudojimu;  

9.11. esant poreikiui, dalyvauja sudarant lankytojų individualų socialinės globos planą (toliau - 

ISGP), padeda išsikelti su kineziterapija susijusius tikslus; 

9.12. vykdo visas veiklas, numatytas ISGP bei padeda įgyvendinti lankytojo išsikeltus tikslus 

9.13. inicijuoja, kuria ir naudoja alternatyvios komunikacijos priemones (ISGP, individualūs ir 

grupiniai tvarkaraščiai, paslaugų gavėjų pasiekimų portfeliai, individualios komunikacijos priemonės 

ir pan.) pagal individualius paslaugų gavėjų poreikius; 

9.14. bendradarbiauja su kitais asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, siekiant paslaugų 

gavėjo fizinės gerovės;  

9.15. kineziterapeutas, pastebėjęs bet kokius lankytojo sveikatos būklės pokyčius (pablogėjusi 

savijauta, kraujosruvos, patinimai, žaizdos) praneša padalinio vedėjai. Esant poreikiui, skubiai 

kviečia greitąją medicinos pagalbą ir teikia neatidėliotiną pirmąją pagalbą; 

9.16. susidūręs su konfliktine situacija arba įvykus nekasdieninio pobūdžio įvykiui Centre, 

kineziterapeutas imasi priemonių įvykio sustabdymui bei informuoja vedėją žodžiu – nedelsiant ir iki 

darbo dienos pabaigos užpildo Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos 

žurnalą; 

9.17  periodiškai kelia kvalifikaciją pagal išsikeltus asmeninius profesinio tobulėjimo tikslus, 

ne mažiau kaip 60 val. per 5 metus nuo licencijos išdavimo dienos; 

9.18. vadovauja Centre kineziterapijos studentų praktikai; 

9.19. tvarko savo veiklos dokumentus, pildo ketvirtines ir metines ataskaitas;  

9.20. sudaro individualius ir grupių kineziterapijos grafikus, derinant su kitais Centro 

darbuotojais. Su sudarytais grafikais supažindina paslaugų gavėjus ir darbuotojus; 

9.21. rengia ir dalyvauja projektuose, susijusiuose su kineziterapijos veikla; 

9.22. kineziterapeutas padalinio vedėjo ar Centro administracijos pavedimu atlieka kitus 

darbus, susijusius su Centro veikla. 
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Susipažinau ir sutinku: 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ 

Socialinių paslaugų asmenims su intelekto 

negalia padalinio  

Kineziterapeutas (-ė)  

 

 

______________________________ 

    (Vardas, pavardė, parašas, data) 

Pareigybės aprašymą gavau:  

______________________________ 

   (Vardas, pavardė, parašas, data) 



 

 


