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VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybė – vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) yra karjeros valstybės
tarnautojas, dirbantis Savivaldybės administracijoje.
II. SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigybė reikalinga įgyvendinti
Savivaldybėje valstybės ir Savivaldybės sveikatos politiką, derinti Savivaldybės įmonių, įstaigų ir
organizacijų veiklą, įgyvendinant sveikatos programas.
III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Specialioji veiklos sritis – Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros rėmimas iš
Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, pirminės ir
antrinės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros koordinavimas.
IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos (baigus vientisąsias universitetines medicinos
krypties studijas), visuomenės sveikatos (baigus bakalauro ar magistrantūros studijas), slaugos
(baigus bakalauro ar magistrantūros studijas), odontologijos (baigus bakalauro, magistrantūros ar
vientisąsias universitetines odontologijos krypties studijas), reabilitacijos (baigus bakalauro ar
magistrantūros studijas), išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ar viešojo
administravimo įstaigose per paskutinius 5 metus patirtį. Administracinio darbo stažo reikalavimai
netaikomi asmenims, baigusiems medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypčių sveikatos
apsaugos administravimo rezidentūrą, visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos
vadybos programą);
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos
sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo
principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos organizavimą, sveikatos priežiūros
įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, teisės aktų ir
dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, raštvedybą;

4.4. gebėti vykdyti Savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką, sveikatos priežiūros
reformą ir organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos strategijų ir programų,
sveikatos priežiūros plėtros, restruktūrizavimo programų ir projektų įgyvendinimą Savivaldybėje;
4.5. gebėti organizuoti pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje,
sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Savivaldybėje bei prognozuoti
visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas Savivaldybėje;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS „Word“, MS „Excel“, MS
„Outlook“, „Internet Explorer“;
4.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai
nustatyti darbo prioritetus, būti nepriekaištingos profesinės reputacijos: elgesys ar veikla,
nepažeidžiant profesinės etikos, deontologijos normų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir
taisyklių;
4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija;
4.9. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.10. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo uždavinys yra dalyvauti įgyvendinant
savivaldybėje valstybės ir Savivaldybės sveikatos politiką.
6. Valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti jam pavestą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
6.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių
sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio
planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
6.2. organizuoja Savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) Savivaldybės strateginiame veiklos
planuose numatytų Savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų Savivaldybės sveikatos srities
strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
6.3. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus,
susijusius su asmens sveikatos priežiūra, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų,
siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir asmens sveikatos priežiūros
objektų būklės gerinimą, įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinius fondus;
6.4. nuolat analizuoja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal
kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms
institucijoms;
6.5. pagal kompetenciją vykdo Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos
priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir
pasiūlymus Savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
6.6. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
6.7. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybės sveikatinimo veiklą;
6.8. koordinuoja Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą
ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
6.9. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme
numatytas funkcijas;
6.10. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
6.10.1. lėšų Savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
6.10.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės
sveikatos priežiūros srityje Savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
6.10.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

6.11. pagal kompetenciją prižiūri, ar Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi
sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus;
6.12. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms)
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
vykdymo kontrolę;
6.13. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės mero įgaliojimus rengia
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus,
pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
6.14. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų
projektus;
6.15. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų
veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
6.16. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais,
sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti Savivaldybės administracijai pagal
kompetenciją;
6.17. vykdo kitus Administracijos direktoriaus pavedimus.
VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO TEISĖS
7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo teisės:
7.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įsteigtų ir privačių įmonių,
įstaigų ir organizacijų informaciją, kurios reikia jo funkcijoms vykdyti;
7.2. dalyvauti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos organizuojamuose
renginiuose, kai svarstomi asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, taip pat farmacinės veiklos
klausimai;
7.3. susipažinti su Savivaldybės teritorijoje esančių sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinės
rūpybos įstaigų darbo organizavimu, apklausti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus bei pacientus
ir gauti kitą informaciją, kurios reikia pagal kompetenciją vykdant užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir
kontrolę;
7.4. organizuoti pasitarimus, konferencijas ir renginius sveikatinimo veiklos klausimais.
8. Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) gali turėti ir kitų teisių, kurias numato jo
veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.
VII. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS
9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės
administracijos direktoriui.
10. Vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) tarnybinė veikla vertinama Valstybės
tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
____________________________

