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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS SPECIALISTO 

PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigų pavadinimas – visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas. 

2. Pavaldumas – Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau - Biuro) direktoriui 

ir Biuro visuomenės sveikatos stebėsenos ir programų skyriaus (toliau - Skyriaus) vedėjui. 

3. Pavaldiniai – nėra. 

4. Pavaduoja – Skyriaus visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas. 

5. Kvalifikacijos reikalavimai – universitetinis visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės 

sveikatos (visuomenės sveikatos vadybos) studijų programos bakalauro ar magistro kvalifikacinis 

laipsnis. 

 

II. PROFESINĖ KOMPETENCIJA 

 

6. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas turi žinoti ir suprasti: 

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius 

visuomenės sveikatos priežiūrą; 

6.2. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos sveikatos sistemos 

dalies, struktūrą, funkcijas; 

6.3. visuminę (holistinę) sveikatos sampratą, sveikatos stiprinimo pagrindus; 

6.4. šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus, informacijos rinkimo, 

duomenų analizės, interpretavimo ir platinimo metodus; 

6.5. bendruomenės dalyvavimo reikšmę, siekiant išsaugoti ir stiprinti sveikatą, jos įtraukimo į šią 

veiklą galimybes; 

6.6. bioetikos pagrindus, informacijos konfidencialumo apsaugą; 

6.7. vadybos ir sveikatos ekonomikos pagrindus; 

6.8. epidemiologinių ir populiacinių tyrimų metodus; 

6.9. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo principus; 

6.10. specialiąją  visuomenės sveikatos terminologiją; 

6.11. statistinius metodus ir statistinius duomenų apdorojimo paketus. 

 

III. PAREIGOS 

 

7. Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti 

duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, 

sveikatos rizikos veiksnius ir ja remiantis planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos 

gerinimo priemones, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą. 



8. Atpažinti ir vertinti populiacijos problemas, prognozuoti visuomenės sveikatos raidos tendencijas 

ir jų pokyčius. 

9. Kurti, rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias 

visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą. 

10. Įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas. 

11. Planuoti ir atlikti savarankiškus gyventojų, aplinkos sveikatos ar sveikatos sistemos tyrimus: 

apibrėžti problemą, formuoti hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirinkti tinkamus tyrimo 

metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas. 

12. Įvertinti grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai. 

13. Šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti užkrečiamųjų ir 

neužkrečiamųjų ligų paplitimą populiacijoje. 

14. Dalyvauti rengiant rekomendacijas, planuojant priemones bendruomenės sveikatos gerinimui ir 

stiprinimui. 

15. Pagal savo kompetenciją dalyvauti rengiant medžiagą leidiniams, straipsniams, konferencijoms, 

pasitarimams. 

16. Pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus. 

17. Ruošti Biuro metines ataskaitas pagal nustatytas formas. 

18. Naudotis kompiuteriu ir informacinėmis technologijomis. 

19.Vertybinės nuostatos: 

19.1. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei; 

19.2.nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla turi nepažeisti profesinės etikos, 

deontologijos normų, principų ir taisyklių. 

 

IV. TEISĖS 

20. Turėti tinkamas darbo sąlygas ir aprūpinimą reikiamomis priemonėmis nustatytoms funkcijoms 

vykdyti. 

21. Teikti siūlymus Skyriaus vedėjui sveikatos priežiūros organizavimo klausimais.  

22. Kelti kvalifikaciją respublikos, apskrities, miesto organizuojamuose tobulinimosi kursuose, 

konferencijose, seminaruose, profesiniuose susitikimuose. 

23. Gauti informaciją iš kitų valstybės institucijų, savivaldybės, nevyriausybinių įstaigų ar 

organizacijų, reikalingą savo funkcijoms vykdyti.  

24. Turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems 

teisės aktams. 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

25. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas atsako už: 

25.1. savalaikį ir kokybišką pavestų darbų atlikimą; 

25.2. patikėtos informacijos saugojimą; 

25.3. teisingą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

25.4. patikėto materialaus turto ir darbo priemonių saugojimą ir darbo taisyklių laikymąsi; 

25.5. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymą; 

25.6. korektišką lankytojų priėmimą; 

25.7. savo pareigų netinkamą ir netinkamą jų vykdymą atsako darbo vidaus tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 



VI. ĮGYTOS TEISĖS 

 

26. Penktame punkte profesinę kvalifikaciją patvirtinantiems dokumentams prilyginami: 

26.1. Sovietų Sąjungos laikotarpiu universitetų, medicinos institutų ir kitų formalųjį švietimą 

vykdžiusių mokymo įstaigų išduoti gydytojo higienisto, epidemiologo, gydytojo higienisto, 

sanitarijos gydytojo diplomai asmenims, pradėjusiems studijas šios šalies aukštoje mokykloje iki 

1990 m. kovo 11 d. ir turintiems ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos 

priežiūros srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki 

dalyvavimo konkurse į šias pareigas. 

26.2. Sovietų Sąjungos laikotarpiu universitetų, medicinos institutų ir kitų formalųjį švietimą 

vykdžiusių mokymo įstaigų gydytojų higienisto epidemiologo, gydyto higienisto, sanitarijos 

gydytojo diplomai, išduoti asmenims, pradėjusiems studijas šios šalies aukštoje mokykloje iki 1990 

m. kovo 11 d., kurie neturi darbo patirties visuomenės sveikatos priežiūros srityje (pagal pareigybės 

aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki dalyvavimo konkurse į šias pareigas, 

papildomai baigė ne trumpesnius kaip 40 valandų, o nuo 2009 m. sausio 1 d. ne trumpesnius kaip 

120 valandų trukmės visuomenės sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, iš kurių 40 valandų 

trukmės visuomenės sveikatos stebėsenos profesinio tobulinimo kursus, kurių programos suderintos 

su Sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikė tai įrodančius dokumentus. 

27. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistu savivaldybėje gali dirbti asmenys, turintys kitų 

universitetinių studijų programų baigimą patvirtinantį diplomą ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo 

patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per 

paskutinius 5 metus iki dalyvavimo konkurse į šias pareigas ir papildomai baigę ne trumpesnius 

kaip 40 valandų, o nuo 2009 m. sausio 1 d. ne trumpesnius kaip 120 valandų trukmės visuomenės 

sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, iš jų 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos 

stebėsenos profesinio tobulinimo kursus, kurių programos yra suderintos su Sveikatos apsaugos 

ministerija, ir pateikę tai įrodančius dokumentus. 

 

 


