SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintą medicinos, sveikatos, teisės arba vadybos srities išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros veiklos organizavimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir
raštvedybą.
2.3. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, priimti sprendimus, bendrauti,
bendradarbiauti, dirbti komandoje; valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir
rengti išvadas;
2.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles,
mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
2.5. žinoti dokumentų, elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, valdymo ir
saugojimo reikalavimus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti ir koordinuoti Lietuvos sveikatos strategijos,
valstybinių ir savivaldybės sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimą
savivaldybės teritorijoje;
3.2. koordinuoja savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
įgyvendinimą:
3.2.1. organizuoja sveikatinimo projektų konkursus;
3.2.2. rengia projektų vertinimo suvestines, apibendrina projektų vertinimo rezultatus ir
teikia juos svarstyti komisijai;
3.2.3. rengia sutarčių su projektų vykdytojais projektus, vykdo jų kontrolę;
3.2.4. renka ir analizuoja projektų vykdytojų ataskaitas;
3.2.5. konsultuoja sveikatinimo projektų paraiškų teikėjus bei vykdytojus paraiškų teikimo,
projekto vykdymo, ataskaitų teikimo klausimais;
3.2.6. rengia Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų
panaudojimo ataskaitą;
3.3. renka gyventojų sveikatos būklės, sveikatinimo veiklos duomenis ir analizuoja juos,
teikia išvadas, informuoja apie tai gyventojus ir suinteresuotas institucijas;
3.4. renka iš savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų duomenis, juos analizuoja,
sistemina, rengia išvadas ir pasiūlymus;
3.5. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kontroliuojamų sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių įstaigų veiklos užduočių ir analizuoja jų įvykdymą;
3.6. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pranešimus, pareiškimus, prašymus, skundus
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, rengia informacinius raštus, pranešimus ir
atsakymus priskirtos kompetencijos klausimais arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai
pagal kompetenciją;
3.7. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos
sprendimų, mero potvarkių ir kitų dokumentų projektus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
klausimais;
3.8. tvarko Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamą informaciją Skyriui priskirtos
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;
3.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pavedus rašo
protokolus;

3.10. rengia ataskaitas priskirtos kompetencijos klausimais;
3.11. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, Skyriaus veiklos
planus bei ataskaitas;
3.12. rengia/dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas ir projektus asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros klausimais;
3.13. rengia priskirtos kompetencijos klausimais informacinius straipsnius, pranešimus ir
paskelbia spaudoje ir/ar savivaldybės interneto svetainėje;
3.14. rengia pagal veiklos sritį administracinių paslaugų aprašymų projektus;
3.15. nuolat tikrina vardinę elektroninio pašto dėžutę (vardas.pavarde@svencionys.lt);
3.16. darbo funkcijoms atlikti turi prieigą prie dokumentų valdymo sistemos (naudotojo
teisės);
3.17. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenumatytus Skyriaus vedėjo nenuolatinio
pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose, siekiant įstaigos strateginių tikslų
įgyvendinimo;
3.18. užtikrina su darbu susijusių duomenų konfidencialumą pareigybės aprašyme nurodytų
funkcijų vykdymo tikslams.
_____________________

