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LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Lietuvos bioetikos komiteto (toliau – komiteto) vyriausiasis specialistas yra karjeros
valstybės tarnautojas.
2. (Neteko galios nuo 2019 m. sausio 1 d.)
3. (Neteko galios nuo 2019 m. sausio 1 d.)
II. PASKIRTIS
4. Komiteto vyriausiojo specialisto (biomedicininių tyrimų ir kitais bioetikos klausimais)
pareigybė skirta įgyvendinti komiteto strateginius tikslus biomedicininių tyrimų etinės priežiūros
klausimais, pagal kompetenciją rengti su bioetikos klausimais susijusius teisės aktų projektus ir juos
vertinti.
III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų
rengimo ir valdymo - funkcijas ir specialiosios veiklos srities – siūlymų teikimo žmogaus teisių ir
orumo apsaugos užtikrinimo klausimais sveikatos priežiūros bei biomedicininių tyrimų srityse,
teisės aktų projektų, susijusių su biomedicininiais tyrimais ir kitais bioetikos klausimais rengimo,
analizavimo ir vertinimo, regioninių biomedicininių tyrimu etikos komitetų veiklos kontrolės ir
bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros, bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių
institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis funkcijas.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius žmogaus teisių bei orumo apsaugą sveikatos
priežiūroje, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir
darbo santykių reguliavimą;

6.2. būti susipažinusiam su tarptautiniais bioetikos dokumentais, bioetikos raida ir
problemomis, jų teisiniais aspektais;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities bioetikos,
medicinos, slaugos, farmacijos, visuomenės sveikatos, biologijos, teisės, filosofijos ar sociologijos
studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
6.4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį bioetikos srityje;
6.5. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūros etinius aspektus reglamentuojančių teisės
aktų projektus;
6.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo,
teisės aktų rengimo taisykles;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja bioetikos problemas ir konsultuoja valstybės bei savivaldybių institucijas,
įstaigas, organizacijas ir kitus fizinius ir juridinius asmenis biomedicininių tyrimų ir kitais bioetikos
klausimais, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl šiuos klausimus reglamentuojančių Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
7.2. direktoriaus pavedimu vykdo administracines Biomedicininių tyrimų ekspertų grupės
funkcijas, dalyvauja komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės posėdžiuose ir pagal
kompetenciją pateikia informaciją svarstomais klausimais;
7.3. yra atsakingas už asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą pritarimų atlikti klinikinius
vaistinių preparatų tyrimus liudijimų ir leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimo tikslu;
7.4. yra atsakingas už regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų veiklos kontrolę;
7.5. atlieka biomedicininių tyrimų patikrinimus;
7.6. prižiūri, kaip sveikatos priežiūros specialistai ir įstaigos, teikiančios asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, laikosi bioetikos reikalavimų;
7.7. rengia, analizuoja, vertina bei dalyvauja rengiant teisės aktų, kitų dokumentų
biomedicininių tyrimų ir kitais bioetikos klausimais, projektus;
7.8. yra atsakingas už priežiūros funkcijų optimizavimo tikslo ir uždavinių pasiekimą,
bendradarbiavimą priežiūros funkcijų optimizavimo klausimais su kitomis institucijomis, ekspertų
komisija, priežiūros funkcijų optimizavimą koordinuojančiomis ministerijomis;
7.9. rengia informacinę medžiagą bioetikos klausimais;
7.10. organizuoja renginius komiteto kompetencijos klausimais;
7.11. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis sveikatos priežiūros
etinius aspektus ir biomedicininius tyrimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais,
rengia atsakymų į gyventojų skundus, prašymus, paklausimus projektus;
7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis,
sprendžiant biomedicininių tyrimų etinės priežiūros ir kitus bioetikos klausimus;
7.13. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, dalyvauja rengiant komiteto planus;
7.14. sveikatos apsaugos ministro pavedimu pavaduoja komiteto direktorių, komiteto
direktoriaus pavedimu - kitus komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
7.15. laiku ir kokybiškai vykdo komiteto direktoriaus bei Sveikatos apsaugos ministerijos
vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Dirba savarankiškai ir asmeniškai atsako už pavestų darbų
kokybę bei pavedimų atlikimą;
7.16. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos
apsaugos ministro įsakymais, komiteto direktoriaus įsakymais, komiteto nuostatais ir darbo
reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu;

7.17. vykdo su komiteto funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, pavedimus
žodžiu ir raštu, siekiant komiteto strateginių tikslų įgyvendinimo.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus komiteto direktoriui.
Susipažinau:
___________________________
(valstybės tarnautojo pareigos)
_________________
(data)

______________________
(parašas)

__________________________________
(vardas ir pavardė)

