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PATVIRTINTA 
Ukmergės raj. savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro direktorės 
2017-02-01  d. įsakymu Nr. PI-08 

     
 
JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOORDINATORIAUS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 
 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
 

1. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius (toliau – JPSPP koordinatorius) 
yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biure (toliau – Biuras).  

1.1 Pareigybės grupė – Specialistai. 
1.2 Pareigybės lygis – A2. 
1.3 Pareigybės paskirtis – užtikrinti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir 
koordinavimą Ukmergės rajone, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir 
traumų profilaktika, kas padėtų jaunimui saugoti ir stiprinti sveikatą. 
  
 

II. PASKIRTIS 
 

2. JPSPP koordinatoriaus pareigybė skirta užtikrinti jaunimui palankių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą ir koordinavimą Ukmergės rajone, organizuojant ir įgyvendinant priemones, 
susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kas padėtų jaunimui saugoti ir stiprinti sveikatą.  

 
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
3. Turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą vienoje iš šių sričių: visuomenės sveikatos, 
socialinio darbo, vadybos, pedagogikos.   
4. JPSPP koordinatorius turi žinoti ir suprasti: 
 4.1. visuminę (holistinę) sveikatos sampratą; 
 4.2. jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų sistemos struktūrą, funkcijas; 
 4.3. jaunimo dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti jo sveikatą, reikšmę, jo įtraukimo į šią 
veiklą galimybes ir būdus; 
 4.4. Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo sveikatos 
priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos 
strateginio planavimo dokumentus jaunimo sveikatos bei vystymosi klausimais; 
 4.5. jaunimo sveikatos stiprinimo principus ir metodus; 
 4.6. biostatistikos pagrindus; 
 4.7. jaunimo sveikatos rodiklius; 
 4.8. veiksnius, darančius įtaką jaunimo sveikatai; 
 4.9. jaunimo teises ir socialines garantijas; 
 4.10. asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus; 
 4.11. sveikos mitybos principus ir taisykles; 
 4.12. bendravimo su jaunimu būdus ir pagrindines priemones. 
5. JPSPP koordinatorius turi mokėti ir gebėti: 

5.1. analizuoti ir vertinti jaunimo sveikatai įtaką darančius veiksnius; 
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5.2. paaiškinti jaunimui, jų tėvams bei artimiesiems sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus 
bei išmokyti juos taikyti praktiškai; 

5.3. stebėti jaunimo sveikatos problemas, nustatyti jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipti 
juos į sveikatos priežiūros įstaigas; 

5.4. pasirinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti; 
5.5. atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą; 
5.6. savarankiškai ir pasitelkdamas kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis, rengti 

sveikatinimo veiklos programas (projektus); 
5.7. bendrauti ir bendradarbiauti su kitų institucijų specialistais jaunimo sveikatos klausimais, 

dirbti komandoje; 
5.8. vykdyti tiriamąjį darbą; 
5.9. planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas bei 

rekomendacijas; 
5.10. pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus; 
5.11. naudotis informacinėmis technologijomis. 

6. Vertybinės nuostatos: 
 6.1. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu 
jaunimui; 
 6.2. nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos, 
deontologijos normų, principų ir taisyklių. 
 

IV. JPSPP KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS  
 

7. Pagrindinės JPSPP koordinatoriaus funkcijos yra šios: 
7.1. koordinuoti jaunimui skirtų „žemo slenksčio“, atvejo vadybos bei žmogaus teisių 

principais paremtas sveikatos priežiūros – sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo 
ir stebėsenos – paslaugų teikimą savivaldybėje, vykdyti individualią atvejo vadybą: įvertinti jauno 
žmogaus sveikatos poreikius, organizuoti motyvacinį pokalbį, sudaryti paslaugų teikimo planą, 
tarpininkauti jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, o jei reikia – ir kreipiantis į kitas ne sveikatos sektoriaus įstaigas, palaikyti su 
juo nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta jauno žmogaus sveikatos problema; 

7.2. administruoti savivaldybės lygmens Jaunimo sveikatos interneto portalą1 (rengti, 
publikuoti, atnaujinti informaciją ir pan.); 

7.3.  inicijuoti ir (ar) organizuoti su jaunimo sveikatos problemomis susijusias darbo grupes ar 
seminarus, susitikimus su visomis suinteresuotomis pusėmis – paslaugų gavėjais, teikėjais, 
administratoriais, politikais; 

7.4. atlikti jaunimo sveikatos būklės analizę populiacijos lygmeniu. 
8. JPSPP koordinatorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais, sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais) bei savo pareigybės 
aprašymu. 
 

V. JPSPP KOORDINATORIAUS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS  
 

9. JPSPP koordinatorius tiesiogiai pavaldus Biuro direktoriui.  
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VI. JPSPP KOORDINATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS  
 
10. JPSPP koordinatoriaus pareigos: 

10.1. užtikrinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 
gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 
1999, Nr. 109-3195), jaunimo asmens sveikatos informacijos konfidencialumą. 

11. JPSPP koordinatoriaus teisės: 
11.1. gauti tinkamas darbo sąlygas ir aprūpinimą reikiamomis priemonėmis nustatytoms 

funkcijoms vykdyti; 
11.2. teikti siūlymus jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo (JPSPP 

modelio) tobulinimo klausimais; 
11.3. tobulinti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. 
 

VII. JPSPP KOORDINATORIAUS ATSAKOMYBĖ 
 

12. JPSPP koordinatorius atsako už: 
12.1. laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą; 
12.2. savo pareigų, numatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar 

nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą; 
12.3. įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį Lietuvos 

Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus; 
12.4. padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį 

kodeksus; 
12.5. turimos informacijos konfidencialumą ir tvarkomų dokumentų saugumą; 
12.6. Biuro direktoriaus ir Biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus  paskirto darbo 

organizavimą bei pavestų užduočių vykdymą. 
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__________________________________ 
  (Parašas) 
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  (Vardas ir pavardė) 
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