Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. DV-431
2 priedas
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO
SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildomos veiklos sritys:
4.1. priežiūra ir kontrolė;
4.2. dokumentų valdymas.
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. sveikatos politikos įgyvendinimo valdymas.
6. Papildomų veiklos sričių specializacija:
6.1. sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų tarpinstitucinių veiklos planų
įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė.
6.2. tikslinių ir kompleksinių sveikatos programų projektų rengimas ir įgyvendinimas.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų
įgyvendinimo proceso organizavimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar)
kontrolės veiklų atlikimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais
arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais
rengimą ir teikimą.
11. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
12. Organizuoja sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstititucinių
veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą
Pasvalio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).
13. Organizuoja tikslinių ir kompleksinių Savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą
ir jų įgyvendinimą. Organizuoja Savivaldybės strateginiame plėtros ir strateginiame veiklos planuose
numatytų sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų
įgyvendinimą.

14. Vykdo Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą,
koordinuoja jų pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir veiksmus jų metu, koordinuoja jų veiklą
ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus.
15. Organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais,
koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybių sveikatinimo veiklą.
16. Užtikrina valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę. Rengia Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus.
17. Vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme
numatytas funkcijas.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Įgyvendindamas Savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, tiesiogiai
vykdo Savivaldybės gydytojo pavyzdiniuose nuostatuose nustatytas funkcijas.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – medicina;
20.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
20.4. studijų kryptis – reabilitacija;
20.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
20.6. darbo patirtis – administracinio darbo srityje;
20.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
22.2. organizuotumas – 3;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
22.4. analizė ir pagrindimas – 3;
22.5. komunikacija – 3.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. įžvalgumas – 3;
23.2. informacijos valdymas – 3.
24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. dokumentų valdymas – 3.
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