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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 
 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO, 
VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE 

PAREIGINIAI NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Pareigų pavadinimas - visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (toliau VSP specialistas). 
2. Pavaldumas – Visuomenės sveikatos biuro (toliau biuro) direktorei ir biuro Vaikų ir jaunimo 

sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyriaus)  vedėjai. 
3. Pavaldiniai – nėra. 
4. Pavaduoja – kiti visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą 

mokyklose bei skyriaus vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistai. 
5. Kvalifikacijos reikalavimai – aukštojo universitetinio išsilavinimo bakalauro studijų baigimo 

diplomas, išduotas formalųjį švietimą vykdančio švietimo tiekėjo, patvirtinantis suteiktą 
visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

 

II. PROFESINĖ KOMPETENCIJA 

6. VSP specialistas 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. Analizuoti bei vertinti mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius. 
8. Paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei 

išmokyti juos taikyti praktiškai. 
9. Laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas, nustatyti svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipti 

juos į sveikatos priežiūros įstaigas. 
10. Pasirinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti. 
11. Mokėti vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, 

reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą. 
12. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą. Esant reikalui, iškviesti greitąją 

pagalbą ir palydėti mokinį į sveikatos priežiūros įstaigą. 
13. Savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, 

suinteresuotus asmenis, rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus). 
14. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, dirbti komandoje.  
15. Vykdyti tiriamąjį darbą.  
16. Planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas bei 

rekomendacijas.  
17. Pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus.  
18. Naudotis informacinėmis technologijomis. 
19. Įtarus mokinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, pranešti apie tai 

mokyklos vadovui.  
20. 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. 

21. Vertybinės nuostatos:  
22.1. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu    

mokyklos bendruomenei; 
22.2. nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veiklą, nepažeidžianti profesinės etikos, 

deontologijos normų principų ir taisyklių.  
 

IV. TEISĖS 
 
21. Turėti tinkamas darbo sąlygas ir aprūpinimą reikiamomis priemonėmis nustatytoms funkcijoms 

vykdyti. 
22. Teikti siūlymus sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais. 
23. Tobulinti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. 
24. Gauti informaciją apie mokinio ugdymo sąlygas iš mokyklos administracijos, mokyklos 

savivaldos institucijų, mokytojų, reikalingą savo funkcijoms vykdyti. 
 

V. ATSAKOMYBĖ 
 
25. Atsako už jam pavestą darbų, numatytų šiuose nuostatose, savalaikį ir kokybišką atlikimą. 
26. Atsako už dokumentų saugojimą ir atidavimą į archyvą. 
27. Atsako už korektišką lankytojų priėmimą. 
28. Atsako už teisingą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus. 
29. Atsako už saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymą.  
30. VSP specialistas už savo pareigų nevykdymą ir netinkamą jų vykdymą atsako darbo vidaus 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka. 
 

VI. ĮGYTOS TEISĖS 
 

31. VSP specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikaciją turinčiu asmuo, 
Lietuvos Respublikos baigęs vieną iš šių studijų programų: 



31.1. medicinos felčerio, felčerio – laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, 
felčerio, vaikų įstaigos medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos 
slaugytojo studijų programas ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomus, papildomai 
baigęs ne trumpesnius kaip 40 val. visuomenės sveikatos priežiūros kursus bei iki 2007 metų 
birželio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokyklose. Toks 
asmuo iki 2009 m.. sausio 1 d. gali dirbti visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, vykdančiu 
sveikatos priežiūrą mokykloje; 
31.2. medicinos felčerio, felčerio – laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, 
felčerio, vaikų įstaigos medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos 
slaugytojo studijų programas ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomus, papildomai 
baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus 
su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 
32. Užsienyje įgyta visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacija pripažįstama Lietuvos 

Respublikos tesės aktų nustatyta tvarka. 
 
 


