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I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras)
visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto 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 stiprinimo specialistu vaikų ir jaunimo klausimais gali dirbti
asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacinį laipsnį. Visuomenės sveikatos
specialisto kvalifikaciją patvirtina aukštojo mokslo visuomenės sveikatos studijų krypties
programos baigimo diplomas, išduotas formalųjį švietimą vykdančio švietimo teikėjo, ir
nurodantis, kad asmeniui yra suteiktas visuomenės sveikatos bakalauro, profesinio bakalauro
(dietisto) ar magistro kvalifikacinis laipsnis.
3.2. 3.1. punkte profesinę kvalifikaciją patvirtinantiems dokumentams prilyginami:
3.2.1. 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
aukštojoje 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.
3.2.2. Sovietų Sąjungos laikotarpiu universitetų, medicinos institutų ir kitų formalųjį
švietimą vykdžiusių mokymo įstaigų gydytojo higienisto epidemiologo, gydytojo higienisto,
sanitarijos gydytojo diplomai, išduoti asmenims, pradėjusiems studijas šios šalies aukštojoje
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 stiprinimo
profesinio tobulinimo kursus, kurių programos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija,
ir pateikė tai įrodančius dokumentus.
3.2.3. Lietuvos aukštesniųjų medicinos mokyklų, aukštojo mokslo institucijų išduoti
diplomai, pažymėjimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys medicinos felčerio, sanitarijos
felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos
sesers, bendrosios praktikos slaugytojo studijų programų baigimą bei atitinkamų profesinių
kvalifikacijų įgijimą, ir dokumentai, patvirtinantys baigtus ne trumpesnius kaip 40 val., 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 stiprinimo
profesinio tobulinimo kursus, kurių programos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija,
ir pateikė tai įrodančius dokumentus.
3.3. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistu vaikų ir jaunimo klausimais
savivaldybėje gali dirbti asmenys, turintys kitų studijų krypčių programos baigimą
patvirtinantį diplomą bei 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 kurių 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos
stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių programos suderintos su Sveikatos apsaugos
ministerija, ir pateikę tai įrodančius dokumentus.
3.4. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vaikų ir jaunimo klausimais turi žinoti
ir suprasti: šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus,
visuomenės sveikatos priežiūros sistemos organizavimą, informacijos rinkimą, duomenų
analizės, interpretavimo ir platinimo metodus; Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės
aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą; sveikatos stiprinimo pagrindus ir
mokymo formas; sveikos gyvensenos ugdymo ir stiprinimo principus ir metodus; bioetikos
pagrindus, sveikatos informacijos konfidencialumo apsaugą; vadybos ir sveikatos
ekonomikos pagrindus; epidemiologinių ir populiacinių tyrimų metodus.
3.5. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vaikų ir jaunimo klausimais turi
mokėti naudotis kompiuteriu ir kitomis informacinėmis technologijomis.
3.6. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto vaikų ir jaunimo klausimais vertybinės
nuostatos:
3.6.1. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei;
3.6.2. 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:
4.1. organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikia
visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms vaikų ir jaunimo
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
4.2. praktikoje taiko sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo
teorines žinias vaikų ir jaunimo sveikatos problemoms spręsti;
4.3. naudojasi statistiniais sveikatos rodikliais, įvertina ir nustato sveikatos
stiprinimo prioritetus;
4.4. formuoja sveikos gyvensenos nuostatas, vykdo sveikos gyvensenos propagandą,
rengia informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleidžia
bendruomenėje sveikatos žinias vaikų ir jaunimo klausimais;
4.5. įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo vaikų ir jaunimo srities
strategijas ir programas;
4.6. rengia, įgyvendina tikslines savivaldybių sveikatos stiprinimo programas vaikų
ir jaunimo klausimais, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, vertina jų
veiksmingumą;
4.7. bendradarbiauja sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais,

4.8. planuoja ir atlieka bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus vaikų ir jaunimo
klausimais, pasirenka tinkamus tyrimo metodus, analizuoja ir interpretuoja gautus rezultatus,
formuluoja išvadas;
4.9. organizuoja ir vykdo sveikatos mokymo ir ugdymo renginius vaikų ir jaunimo
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
4.10. analizuoja savivaldybės vaikų ir jaunimo sveikatos problemų ir gyvensenos
ypatumus;
4.11. renka ir tvarko su vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimu susijusią informaciją ir
dokumentus;
4.12. teikia siūlymus
politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei,
nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo,
sveikatos išsaugojimo klausimais;
4.13. pagal kompetenciją atstovauja Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt.
4.13. dalyvauja rengiant Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus (toliau – Skyrius)
veiklos planą, jo įgyvendinimo ataskaitas;
4.14. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir laikino
nedarbingumo metu;
4.15. kelia kvalifikaciją dalyvaujant įvairiuose kursuose, seminaruose, konferencijose
ir pan;
4.16. įgyvendindamas įstaigos tikslus, savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su
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.
________________________
Susipažinau
_______________________________________
(Parašas)
_______________________________________
(Vardas, pavardė)
________________________________________
(Data)

