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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SKYRIAUS  

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO VISUOMENĖS SVEIKATOS 

STIPRINIMĄ BURNOS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITYJE 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) visuomenės 

sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stiprinimą burnos sveikatos stiprinimo 

srityje  pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. Visuomenės sveikatos specialistu, vykdančiu visuomenės sveikatos stiprinimą burnos 

sveikatos stiprinimo srityje gali dirbti asmuo, gavęs aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų 

studijų krypties grupės burnos priežiūros studijų krypties išsilavinimą ir įgijęs bakalauro (profesinio 

bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį; 

3.2. turi mokėti naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis. 

3.3. Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stiprinimą burnos 

sveikatos stiprinimo srityje vertybinės nuostatos: 

3.3.1. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei; 

3.3.2. nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla neturi pažeisti profesinės 

etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas, kurios yra nepriskirtinos 

visuomenės sveikatos studijose įgyjamoms žinioms ir gebėjimams, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-1034 „Dėl Visuomenės 

sveikatos studijų krypties aprašo patvirtinimo“ nuostatomis: 

4.1. moko visuomenę taisyklingos burnos higienos ir sveikos gyvensenos; 

4.2. dalyvauja kuriant ir diegiant naujus odontologinių ligų profilaktikos būdus, 

padedančius išvengti jų atsiradimo priežasčių ir veiksnių; 

4.3. parenka burnos priežiūros priemones specialiųjų poreikių turintiems asmenims; 

4.4. konsultuoja visuomenę odontologinių ligų profilaktikos, sveikos mitybos klausimais; 

4.5. vykdo priemones, skatinančias burnos sveikatos priežiūrą bei formuojančias burnos 

sveikatą stiprinančią elgseną; 



4.6. įgyvendindamas įstaigos tikslus, savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su 

Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, 

neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams. 

 

 

IV SKYRIUS 

DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR PAVALDUMAS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo: 

5.1. laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose nurodytų 

reikalavimų ir atsako už tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus Visuomenės sveikatos stiprinimo 

skyriaus vedėjui.  

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 


