SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą,
teisėkūrą, valstybės tarnybą, sveikatos politikos įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos
įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus,
- turėti biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties aukštąjį universitetinį
ar jam prilygintą išsilavinimą, gydytojo profesinę kvalifikaciją;
- gebėti rengti sveikatos programų projektus;
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- mokėti kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
- sugebėti atstovauti Asmens ir visuomenės sveikatos skyriui Savivaldybės ir kitose
institucijose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- įgyvendina valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, sveikatos priežiūros reformą;
- tinkamai ir laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų ir
Savivaldybės administracijos sprendimus;
- vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos
nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, Asmens ir visuomenės sveikatos
skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
- rengia kompleksines savivaldybės sveikatos programas ir kontroliuoja jų
įgyvendinimą;
- organizuoja savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
rengimą ir jos priemonių įgyvendinimą;
- organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų,
visuomenės sveikatos priežiūros plėtros, sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo programų
įgyvendinimą savivaldybėje;
- organizuoja gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoja jų pokyčius ir
teikti išvadas;
- teikia pasiūlymus psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir ŽIV/AIDS
prevencijos klausimais;
- organizuoja Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos darbą;
- kontroliuoja savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą
ekstremalioms sveikatai situacijoms;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero
potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus,
finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo
grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;

- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
- rengia informaciją, ataskaitas visuomenės sveikatos klausimais savivaldybės tarybai,
savivaldybės bendruomenei, Sveikatos apsaugos ministerijai bei kitoms institucijoms;
- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
- vykdo Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjo – savivaldybės gydytojo
funkcijas jo atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai
jis negali eiti pareigų;
- tvarko Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus dokumentus;
- vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas
nustatytos kompetencijos srityje.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Asmens ir visuomenės
sveikatos skyriaus vedėjui – savivaldybės gydytojui.
________________________

