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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Sveikatos priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 11. 

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Sveikatos priežiūros skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti, 

teikti metodinę pagalbą kuruojamų Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų 

sveikatos priežiūros padalinių ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams suimtųjų ir arešto, 

laisvės atėmimo bausmės atliekančių nuteistųjų (toliau – suimtieji ir nuteistieji) asmens sveikatos 

priežiūros klausimais, kontroliuoti ir koordinuoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 

prevencijos ir kontrolės, psichikos sveikatos strategijos priemonių įgyvendinimą laisvės atėmimo 

vietų įstaigose, koordinuoti nuteistųjų, kuriems reikalinga nuolatinė/trumpalaikė slauga ar priežiūra, 

paskyrimą į atitinkamą laisvės atėmimo vietų įstaigą, nagrinėti Kalėjimų departamente gautus 

piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus, skundus asmens sveikatos 

priežiūros klausimais.  

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – 

asmens sveikatos priežiūra ir specialiosiose veiklos srityse – duomenų kaupimas, analizė, 

apibendrinimas apie Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų sveikatos 

priežiūros padaliniuose ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas bei vykdomas profilaktines ir prevencines priemones. 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities 

medicinos krypties išsilavinimą; 

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ir 

bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir 

apskaitos taisykles, įstatymus ir kitas teisės aktų rengimo rekomendacijas; 

6.3. mokėti kaupti, apibendrinti ir analizuoti informaciją; 

6.4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, Internet Explorer kompiuterine 

programa. 
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V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 
 

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas: 

7.1. siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus nuostatų įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą 

Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų sveikatos priežiūros padaliniams ir 

Laisvės atėmimo vietų ligoninei asmens sveikatos priežiūros, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, profilaktikos ir kontrolės klausimais; 

7.2. kontroliuoja ir koordinuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo  

profilaktikos  ir prevencijos priemonių vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose laisvės 

atėmimo vietų įstaigose; 

7.3. teikia pasiūlymus, rengiant narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos 

ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tarpinstitucinius planus; 

7.4. kaupia ir apibendrina informaciją apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 

prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą Kalėjimų departamentui pavaldžiose laisvės 

atėmimo vietų įstaigose; 

7.5. bendradarbiaujant su kitais Kalėjimų departamento padaliniais, pagal savo kompetenciją 

rengia ataskaitas ir informacinius pranešimus apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 

prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą Kalėjimų departamentui pavaldžiose laisvės 

atėmimo vietų įstaigose; 

7.6. teikia pasiūlymus ir rengia planus psichikos sveikatos strategijai įgyventi laisvės 

atėmimo vietų įstaigose;  

7.7. koordinuoja psichikos sveikatos strategijos priemonių įgyvendinimą laisvės atėmimo 

vietų įstaigose;  

7.8. pagal Sveikatos priežiūros skyriaus kompetenciją nagrinėja Kalėjimų departamente 

gautų piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus, bei rengia 

atsakymų į juos projektus, užtikrindamas asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų 

prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; 

7.9. renka ir apibendrina informaciją apie laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomus asmenis, 

kuriems reikalinga nuolatinė/trumpalaikė slauga ar priežiūra; 

7.10. koordinuoja nuteistųjų, kuriems reikalinga nuolatinė/trumpalaikė slauga ar priežiūra, 

paskyrimą į laisvės atėmimo vietų įstaigas, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;     

7.11. pagal Sveikatos priežiūros skyriaus kompetenciją dalyvauja Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų sveikatos priežiūros padalinių ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos 

kompleksiniuose patikrinimuose, užtikrindamas jų veiklos įvertinimą, tinkamą teisės aktų 

reikalavimų įgyvendinimą, galimų pažeidimų išaiškinimą ir užkardymą;  

7.12. pagal Sveikatos priežiūros skyriaus kompetenciją dalyvauja nuteistųjų ir suimtųjų 

priėmimuose asmeniniais klausimais, užtikrinant Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės 

atėmimo vietų įstaigų sveikatos priežiūros padalinių ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos 

teisėtumą, galimų pažeidimų nustatymą; 

7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pavedimus, 

susijusius su šiam skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu.  
 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 
 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Sveikatos priežiūros 

skyriaus vedėjui. 
__________________________________ 

 

Susipažinau 

_____________________________   
(parašas) 

_____________________________   
(vardas ir pavardė) 

_______________    
(data) 


