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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pareigų pavadinimas – vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – Skyriaus)
vedėjas.
2. Pavaldumas – Visuomenės sveikatos biuro (toliau Biuro) direktoriui.
3. Pavaldiniai – Skyriaus vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistai.
4. Pavaduoja – Visuomenės sveikatos stebėsenos ir programų ir Visuomenės sveikatos stiprinimo
skyrių vedėjai.
5. Kvalifikacijos reikalavimai – visuomenės sveikatos studijų krypties programos baigimo
diplomas, išduotas formalųjį švietimą vykdančio švietimo teikėjo, nurodantis, kad asmeniui yra
suteiktas visuomenės sveikatos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis.
II. PROFESINĖ KOMPETENCIJA
6. Skyriaus vedėjas turi žinoti ir suprasti:
6.1. visuminę (holistinę) sveikatos sampratą;
6.2. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;
6.3. mokyklos bendruomenės dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, reikšmę,
jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus;
6.4. Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos
priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos
strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos bei vystymosi klausimais;.
6.5. vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus;
6.6. vaikų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų epidemiologijos principus, epidemiologinės
priežiūros pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus;
6.7. biostatistikos pagrindus;
6.8. vaikų sveikatos rodiklius;
6.9. veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai;
6.10. vaikų teises ir socialines garantijas;
6.11. asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus;
6.12. vaiko organizmo vystymosi anatominius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės
6plinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystymuisi;
6.13. mokinių ugdymo proceso organizavimo ypatumus ir dienos režimą;
6.14. vaikų sveikatos mitybos principus ir taisykles;
6.15. mokinių ugdymo aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų
reikalavimams pagrindinius vertinimo principus;
6.16. bendravimo su mokyklų bendruomene būdus ir pagrindines priemones.
III. PAREIGOS
7. Vadovauti Skyriui ir organizuoti jo darbą.
8. Analizuoti bei vertinti mokyklų bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius.
9. Mokyti mokyklų bendruomenes, sveikatos priežiūros specialistus, vykdančius sveikatos

priežiūrą mokyklose sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo teorinių ir praktinių būdų.
10. Nustatyti mokinių sveikatos problemų svarbą ir prioritetus.
11. Parinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti.
12. Vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus,
reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą.
13. Savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus,
suinteresuotus asmenis, rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus).
14. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklomis.
15. Vykdyti tiriamąjį darbą.
16. Planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti Skyriaus ataskaitas bei
rekomendacijas.
17. Pristatyti Skyriaus veiklą ir jos rezultatus.
18. Sekti, rinkti ir analizuoti straipsnius, kitą informacinę medžiagą sveikatos ugdymo ir stiprinimo,
higienine, epidemiologine tematika, susijusią su visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje.
19. Apibendrinti ir analizuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos
priežiūrą mokyklose, ataskaitas pagal nustatytas formas.
20. Ruošti Biuro metines ataskaitas pagal nustatytas formas.
21. Naudotis informacinėmis technologijomis.
22. Užtikrinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999m. gruodžio
16d. įsakymu Nr.552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“ (Žin.,1999,
Nr.109-3195), mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumą.
23. Vertybinės nuostatos:
23.1. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių;
23.2. nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veiklą, nepažeidžianti profesinės etikos,
deontologijos normų principų ir taisyklių.
IV. TEISĖS
24. Turėti tinkamas darbo sąlygas ir aprūpinimą reikiamomis priemonėmis nustatytoms funkcijoms
vykdyti.
25. Teikti siūlymus Biuro direktoriui dėl darbo organizavimo Skyriuje.
26. Teikti siūlymus sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.
27. Siūlyti skirti paskatinimo ar drausmines priemones pavaldiems darbuotojams.
28. Duoti privalomus nurodymus savo pavaldiniams.
29. Tobulinti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
30. Gauti informaciją apie mokinio ugdymo sąlygas iš mokyklos administracijos, mokyklos
savivaldos institucijų, mokytojų, reikalingą savo funkcijoms vykdyti.
31. Gauti informaciją iš kitų valstybės institucijų, savivaldybės, nevyriausybinių įstaigų ar
organizacijų, reikalingą savo funkcijoms vykdyti.
32. Turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems
teisės aktams.
V. ATSAKOMYBĖ
33. Atsako už jam pavestą darbų, numatytų šiuose nuostatose, savalaikį ir kokybišką atlikimą.
34. Atsako už dokumentų saugojimą ir atidavimą į archyvą.
35. Atsako už korektišką lankytojų priėmimą.
36. Atsako už teisingą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus.
37. Atsako už saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymą.
38. Skyriaus vedėjas už savo pareigų nevykdymą ir netinkamą jų vykdymą atsako darbo vidaus
tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. ĮGYTOS TEISĖS
39. Penktame punkte profesinę kvalifikaciją patvirtinantiems dokumentams prilyginami:
39.1. 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.
39.2. 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 vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių programos
suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikė tai įrodančius dokumentus.
40. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėju 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 vaikų ir
jaunimo sveikatos stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių programos yra suderintos su
Sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikę tai įrodančius dokumentus.

