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I. BENDROJI DALIS 

 

1. Bendrieji reikalavimai pareigybei: 

 

 1. Šis pareigybės aprašymas nustato visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 

pareigybei keliamus specialiuosius reikalavimus, funkcijas, teises, atsakomybę ir atskaitomybę. 

 2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybė priskiriama darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartis. 

 3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės lygis – A. 

 4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, 

nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį lopšelio-darželio direktorius. 

 

2. Pavaldumo ryšiai: 

2.1.jis tiesiogiai pavaldus: direktoriui. 

 

3. Pavadavimas: kai darbuotojas atostogauja arba, kai jo nėra darbe dėl kitų pateisinamų 

priežasčių, jo pareigas atlieka kitas tiesioginio vadovo paskirtas asmuo. 

 

 

4. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui : 

 

 4.1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigoms priimamas asmuo, turintis 

aukštąjį arba aukštesnįjį medicininį išsilavinimą, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs 

įvadinį ir darbo vietoje instruktavimus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. 

 4.2. Mokėti dirbti kompiuteriu. 

                      4.3. Išmanyti nacionalinės sveikatos politikos nuostatus, pagrindinius šalies sveikatos 

priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos stiprinimą ir 

ligų profilaktiką; 

 4.4. Privalo būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymus. 

 4.5. Turi būti susipažinęs su „Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo 

įmonėse tvarka“; 

 4.6. Žinoti Higienos normą HN 15:2005 „Maisto higiena“, reglamentuojančią maisto 

gamybą, sanitariją, Gerosios higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms organizuoti. 

 4.7. Žinoti Higienos normą HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

 4.8. Mokėti suteikti reikiamą pirmą pagalbą. 

 4.9. Turi būti susipažinęs su darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbų 

saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažus. 

 

5. Privalo vadovautis: 



 

5.1.Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais; 

5.2.įmonės vyriausiojo gydytojo įsakymais; 

5.3.tiesioginio vadovo nurodymais; 

5.4.darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; 

5.5.darbo tvarkos taisyklėmis; 

5.6.nustatytomis užduotimis; 

5.7.šiais pareiginiais nuostatais. 

 

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto vykdo šias funkcijos: 

 6.1. pildo ir tvarko medicininę dokumentaciją, surenka ir pateikia reikiamas statistines 

žinias; 

 6.2. palaiko ryšius visuomenės sveikatos biuru, pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigomis; 

 6.3. organizuoja metodinę šviečiamąją pagalbą sveikatos stiprinimo klausimais: 

sveikatos klausimais rengia, kaupia informacinę medžiagą stendams, sveikatos klausimais 

bendruomenei skaito pranešimus, diskutuoja, konsultuoja tėvus, pedagogus, atsako į klausimus, 

dalyvauja darželio veikloje: susirinkimuose, renginiuose, veiklos planavime, dalyvauja rengiant su 

vaikų sveikatos stiprinimu  susijusias ugdymo programas, įvairias tvarkas; 

 6.4. atlieka vaikų sveikatos vidaus auditą; 

 6.5. stebi lopšelį-darželį lankančių vaikų ir darbuotojų sveikatos būklę, apie 

pažeidimus informuoja lopšelio-darželio direktorių, Visuomenės sveikatos centrą, reikalui esant 

nukreipia pas šeimos gydytoją; 

 6.6. reikalui esant, teikia pirmąją medicininę pagalbą, kviečia greitąją pagalbą, 

informuoja tėvus apie vaiko negalavimus; 

 6.7. registruoja gydytojų išduotas sveikatos pažymas, atlieka vaikų sergamumo 

analizę;  

 6.8. kontroliuoja užkrečiamų, lėtinių infekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktinių 

priemonių daželyje organizavimą, organizuoja vaikų traumatizmo prevenciją, vaikų grūdinimo 

priežiūrą; 

 6.9. vykdo pedagogų, administracijos ir aplinkos darbuotojų mokymo kursų priežiūrą; 

 6.10. konsultuoja ir šviečia darželio darbuotojus vaikų maitinimo klausimais; 

 6.11. informuoja, diskutuoja su bendruomenę, tėvais vaikų maitinimo klausimais; 

 6.12. užtikrina sanitarinius-higieninius reikalavimus: kontroliuoja darželio patalpų ir 

kt. aplinkos sanitarinę-higieninę būklę, rūpinasi pirmosios pagalbos vaistinėlėmis. 

 

III. DARBUOTOJO TEISĖS  

7.1. Gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas iš 

Įstaigos administracijos, pedagogų. 

7.2. Gauti savo funkcijoms vykdyti metodinę konsultaciją. 

7.3. Nuolat tobulinti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka. 

7.4. Laiku gauti darbo užmokestį, turėti geras darbo sąlygas, socialines garantijas, kasmetinį 

poilsį.  

7.5. Turi kitų teisės aktuose numatytų teisių. 

 

IV. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

8. Sveikatos priežiūros specialistas vykdantis sveikatos priežiūrą ikimokyklinėje ugdymo 

įstaigoje, už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 



Darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Sveikatos priežiūros specialistas supažindinamas su patvirtintu Pareigybės aprašymu, jo 

pakeitimais ir papildymais pasirašytinai.  

10. Pareigybės aprašymą, jo papildymus ir pakeitimus tvirtina Vilniaus miesto lopšelio-

darželio direktorius ar jį pavaduojantis asmuo.  

11. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis įstatymams, kitiems 

teisės aktams.  

 

 

  Su pareiginiais nuostatais susipažinau ir sutinku: 

 

               __________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


