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I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Grupė – viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautojas 

2. Pareigybės lygis – A  

3. Pareigybės kategorija – 9 

 

II. PASKIRTIS 

 

 4. Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto – savivaldybės gydytojo pareigybė reikalinga 

vykdyti savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką, sveikatos priežiūros reformą. 

 

III. VEIKLOS SRITIS 
 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje srityje – savivaldybėje 

valstybės sveikatos politikos įgyvendinimas. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI EINANČIAM ŠIAS 

PAREIGAS 

 

6. Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo nustatytus bendruosius reikalavimus bei šiuos specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus: 

6.1. Išsilavinimas: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas biomedicinos mokslų 

studijų srities medicinos (baigus vientisąsias universitetines medicinos krypties studijas),v 

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). 

6.2. Darbo stažas: ne mažesnis kaip 1 metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ar viešojo 

administravimo įstaigose per paskutinius 5 metus. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, 

baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar 

visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos 

vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ir verslo administravimo ar viešojo 

administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas. 

 7. Žinoti ir išmanyti: 

 7.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos  

politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio  



valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus; 

 7.2. 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 bei farmacinės veiklos 

organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros 

įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais 

vadovautis. 

8. Gebėti: 

8.1. vykdyti savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką, sveikatos priežiūros reformą; 

 8.2. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos strategijų ir programų, 

sveikatos priežiūros plėtros, restruktūrizavimo programų ir projektų įgyvendinimą savivaldybėje; 

 8.3. organizuoti savivaldybės sveikatos programų rengimą ir įgyvendinimą; 

 8.4. organizuoti pirminę ir valstybės deleguotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje; 

8.5. organizuoti sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje; 

 8.6. analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; 

planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo 

priemones; 

8.7. prognozuoti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas 

savivaldybėje; 

8.8. koordinuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, 

veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius; 

 8.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles, 

mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programos) bei naudotis šiuolaikinėmis ryšio 

technologijomis (elektroniniu paštu, internetu); 

 8.10. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje. 

 9. Mokėti: 

 9.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

 9.2. mokėti užsienio kalbą pradedančio vartotojo A2 lygiu. 

 10. Būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, sugyvenamo charakterio, korektiško 

elgesio, diplomatiškas. 

 

V. SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) FUNKCIJOS 

 

 11. Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) uždaviniai yra: 

 11.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką; 

 11.2. derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas; 

 11.3. organizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinę 

priežiūrą. 

 12. Savivaldybės gydytojas, spręsdamas jam pavestus uždavinius: 

 12.1. organizuoja savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos,  

kitų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikia juos 

aprobuoti bendruomenės sveikatos tarybai, aprobuotas programas teikia tvirtinti savivaldybės 

tarybai; 

 12.2. organizuoja savivaldybės tarybos patvirtintų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos 

programų įgyvendinimą; 



 12.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Lietuvos sveikatos 

programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje; 9.4. numato ir 

savivaldybės teritorijoje organizuoja pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros ir farmacijos); 

 12.5. organizuoja gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoja jos pokyčius, teikia 

išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, informuoja apie tai gyventojus; 

 12.6. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl: 

 12.6.1. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo; 

 12.6.2. valstybės ir savivaldybių turtinių tarpusavio santykių formuojant savivaldybių nuosavybę; 

 12.6.3. lėšų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms statyti, kapitališkai remontuoti, 

rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti; 

 12.6.4. sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams 

asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo; 

 12.6.5. savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sanitarinės kontrolės rezultatų. Savivaldybės 

gydytojas teikia savivaldybės administracijos direktoriui ir kitas rekomendacijas savo    

kompetencijos klausimais; 

 12.7. rūpinasi savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimu ir jų išlaikymu; 

 12.8. prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklos 

įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus; 

 12.9. užtikrina pagal kompetenciją privalomąjį sveikatinimo veiklos lygį savivaldybės teritorijoje, 

organizuoja jo laikymosi kontrolę; 

 12.10. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos 

sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis ir teikia jas tvirtinti 

savivaldybės tarybai, kontroliuoja, kaip jų laikomasi; 

12.11.vykdyti kitus skyriaus vedėjo nurodymus. 

   

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 
 

13. Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas-savivaldybės gydytojas pavaldus Viešųjų 

paslaugų skyriaus vedėjui.  

 
Susipažinau 
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