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I. PAREIGYBĖ 
 

1. Šiaulių lopšelio – darželio „Kūlverstukas“ visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas yra priskiriamas specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis:  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas priskiriamas A arba 

B lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: vykdyti visuomenės sveikatos ir maisto priežiūrą lopšelyje – 

darželyje, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, vaikų maitinimą lopšelyje – darželyje, užkirsti kelią 

ligoms ir traumoms, sumažinti vaikų sergamumą, mokyti lopšelio – darželio bendruomenę sveikos 

gyvensenos, rengti sergamumo apskaitos dokumentus. 

4. Pavaldumas: visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pavaldus direktoriui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybei taikomi kvalifikaciniai 

reikalavimai:  

5.1. aukštasis universitetinis biomedicinos mokslo studijų srities visuomenės sveikatos 

krypties išsilavinimo bakalauro laipsnis arba šiam išsilavinimui prilygintą kvalifikaciją; 

5.2. analogiška darbo patirtis. 

6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  turi žinoti ir išmanyti: 

6.1. lopšelio – darželio struktūrą; 

6.2. lopšeliui – darželiui keliamus sanitarinių – higieninių taisyklių ir normų 

reikalavimus; 

6.3. visuminę (holistinę) sveikatos sampratą; 

6.4. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas; 

6.5. lopšelio – darželio bendruomenės dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti vaikų 

sveikatą, reikšmę, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus; 

6.6. Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų 

sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos 

Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų sveikatos bei vystymosi klausimais; 

6.7. vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus; 

6.8. vaikų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų epidemiologijos principus, 

epidemiologinės priežiūros pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir 

metodus; 

6.9. biostatistikos pagrindus; 

6.10. vaikų sveikatos rodiklius; 

6.11. veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai; 
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6.12. vaikų teises ir socialines garantijas; 

6.13. asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus; 

6.14. vaiko organizmo vystymosi anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, 

fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystymuisi; 

6.15. vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles; 

7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 

7.4. darbo sutartimi; 

7.5. šiuo pareigybės aprašymu bei kitais lopšelio – darželio lokaliniais dokumentais 

(įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

8. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  vykdo šias funkcijas: 

8.1. atlieka vaikų gerovės ir sveikatos stebėseną; 

8.2. organizuoja tinkamą maitinimą lopšelyje – darželyje; 

8.3. renka lopšelio – darželio lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų duomenis, juos 

suveda į  stebėsenos  sistemą,  analizuoja,  apibendrina  ir pateikia  lopšelio – darželio direktoriui; 

8.4. lopšelio – darželio profilaktinių patikrinimų rezultatus pristato artimiausiame 

lopšelio – darželio darbuotojų susirinkime; 

8.5. informuoja raštu lopšelio – darželio direktorių apie profilaktiškai sveikatą 

nepasitikrinusius vaikus; 

8.6. teikia informaciją lopšelio – darželio darbuotojams apie gydytojų rekomendacijas  

dėl vaiko sveikatos, maitinimo ir kontroliuoja jų įgyvendinimą; 

8.7. vertina vaiko asmens higienos įgūdžius; 

8.8. registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius buvimo lopšelyje – darželyje metu; 

8.9. teikia  informaciją lopšelio – darželio direktoriui  apie  nelaimingą  atsitikimą  ir  

jo priežastis nedelsiant po įvykio; 

8.10. inicijuoja  bei  teikia  pasiūlymus  lopšelio – darželio direktoriui  apie  darbuotojų  

sveikatos profilaktinius patikrinimus. Gavus naują informaciją apie darbuotojų profilaktinius 

patikrinimus, atnaujintą informaciją nedelsiant pateikia lopšelio – darželio direktoriui; 

8.11. teisės  aktų  nustatyta  tvarka  registruoja  užkrečiamąsias  ligas  ir  teikia  

informaciją lopšelio – darželio direktoriui; 

8.12. registruoja vaikų sergamumą, tvarko vaikų sergamumo apskaitos dokumentus bei 

pateikia informaciją lopšelio – darželio direktoriui vieną kartą per ketvirtį; 

8.13. veda lopšelio – darželio ugdytinių sveikatos bylas; 

8.14. vykdo sveikatos stiprinimo veiklas: 

8.13.1. konsultuoja  lopšelio – darželio  darbuotojus, vaiko tėvus  (ar teisėtus vaiko 

atstovus) vaiko sveikatos stiprinimo klausimais; 

8.13.2. konsultuoja vaikų, užsikrėtusių helmintozėmis, niežais ir kitomis parazitozėmis, 

tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus); 

8.13.3. moko vaikus ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus) vaikų higienos įgūdžių; 

8.13.4. organizuoja paskaitas, problemines diskusijas, rengia pranešimus, užsiėmimus 

vaikams sveikatos stiprinimo klausimais; 

8.14.1. vertina  lopšelio – darželio  lopšelio – darželio patalpų, lauko teritorijos, grupių 

aplinkos sanitarinį – higienos stovį ir atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų 

reikalavimams ir teikia pasiūlymus lopšelio – darželio darbuotojams bei informuoja lopšelio – 

darželio direktorių; 
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8.14.2. pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą; 

8.14.3. prižiūri lopšelyje – darželyje esančius pirmosios pagalbos rinkinius juos 

papildo; 

8.14.4. konsultuoja lopšelio – darželio vyr. virėją, virėjus, virtuvės pagalbinius 

darbuotojus, auklėtojų padėjėjus maisto ruošimo vaikams klausimais; 

8.15. vykdo kitas direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas; 

8.16. baigus darbą, sutvarko ir patikrina, ar darbo vieta paliekama saugi ir tvarkinga. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  atsako už: 

10.1. sveikatos priežiūrą lopšelyje – darželyje, jos kokybę ir rezultatus; 

10.2. vaikų sergamumo registracija, tinkamą sergamumo apskaitos dokumentų 

rengimą; 

10.3. lopšelio – darželio patalpų, lauko teritorijos, grupių aplinkos sanitarinį – higienos 

stovį; 

10.4. tinkamą lopšelio – darželio direktoriaus ir darbuotojų, vaikų tėvų konsultavimą 

sveikatos stiprinimo, higienos ir maitinimo klausimais; 

10.5. tinkamą ir sveiką maitinimo lopšelyje – darželyje organizavimą; 

10.6. dokumentų ir duomenų teisingumą bei pateikimą nustatytais terminais; 

10.7. savo pareigų, numatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, tinkamą vykdymą ar 

nevykdymą; 

10.8. teisės aktų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą; 

10.9. padarytą materialinę žalą; 

10.10. turimos informacijos konfidencialumą ir tvarkomų dokumentų saugumą; 

10.11. aplaidumą ar netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą; 
10.12. teisingą darbo laiko naudojimą; 

10.13. darbo drausmės pažeidimus; 

10.14. žalą, padarytą lopšeliui – darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

10.15. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, 

higienos reikalavimų vykdymą. 

11. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  už padarytas klaidas, aplaidumą, 

netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą taip pat už kompetencijos  viršijimą atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

12. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  už darbo drausmės pažeidimus gali 

būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio – darželio 

direktorius. 
 
                                                 _________________________________ 

                     PARENGĖ:                                    UAB „ PROFUS BALTICS“ (300513835) 


