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VIESOSIOS ISTAIGOS DRUSKININKU LIGONINES
TECHNINES IR UTTNNS TARNYBOS VEDEJO PAREIGINE INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
PAREIGYBES PASKIRTIS

1. VieSosios istaigos Druskininkq ligonines technines ir fikines tarnybos vedejo (toliau -
vedejas) pareigybe reikalinga uZtikrinti Techninei ir [kinei tarnybai (toliau - tarnyba) numatytq
uZdaviniq igyvendinim4 bei funkcijq atlikimE.

2. Vedejas vadovauja, planuoja ir organizuoja jos darb4, uZtikrinant tinkam4 vieSosios

istaigos Druskininkq ligonines (toliau - Ligonine) turto valdyrn4, naudojimq ir disponavim4 juo,
atsako uZ jam patiketas materialines ir nematerialines verlybes bei turt4.

II SKYRIUS
BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Vedejo pareigas einantis asmlro turi atitikti Siuos bendruosius kvalifikacinius
reikalavimus:

3.1. buti Lietuos Respublikos piliediu arba tureti leidim4 nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje;

3.2. rnoketi valstybing kalb4 pagal tredi4j4 valstybines kalbos rnokejimo kategorij4, nustatytq
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Ddl valstybines
kalbos mokejimo kategorijq patvirtinirno ir fgyvendinimo";

3.3. tureti ne maZiau kaip I metq darbo patirti adrninistravimo srityje;
3.4. tureti ne Zemesni kaip aukitqji neuniversitetini (kolegini) i5silavinimE arba auk5tesniji,

arba iki 2009 m. igyt4 auk5tesniji, arba iki 1995 metq igytE specialqji vidurini iSsilavinim4, arba
lygiavertg auk5tojo mokslo kvalifikacij4.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAITEIGAS EINANdIAM

DARBUOTOJUI

4. Vedejas turi atitikti Siuos specialiuosius kvaliflkacinius reikalavimus:
4.1. iSmanyti ir gebeti taikyti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimus, sveikatos apsaugos ministro isakymus bei kitus teises aktus,
reglamentuojandius sveikatinimo veiklos planavim4, organizavim4 ir vykdym4, sveikatos prieZilros
istaigq administravim4 ir finansavim4, darbo santykiq organizavim4;



4.2. rimanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisds, vadybos, finansq, personalo valdymo,
administravimo bei darbo santykiq reguliavimo pagrindus ir gebeti taikyti Sias Zinias organizuojant
ir planuoj ant sveikatinirno veikl4;

4.3. gebeti nustatyti rizikingas istaigos fios padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus
kriziq valdymo modelius ;

4.4. iSmanyti antikorupcines aplinkos formavimo principus;
4.5. moketi naudotis Siuolaikinemis technologijomis ir rySio priemonemis (dokumentq rengimo ir

apdorojimo programomis, interneto nar5ykle (-emis), elektroninio pa5to programa (-omis) ir kt.);
4.6. buti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, fstatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais turto valdym4 ir
prreLiirq, veSuosiuss pirkimus bei kitas Siai perigybei priklausandia sveiklos sritis ir jais vadovautis;

4.7. turetr teisg vairuoti B kategorijos transporto priemones;
4.8. gebeti savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo veiklE, vertinti darbq svarbumzl ir

skubum4, indentifikuoti ir spgsti iSkylandias problemas, sugebeti vadovauti tarnybai;
4.9. moketi valdyti, kaupti, suisteminti, apibendrinti infbrmacij4 ir rengti i5vadas, skalndZiai

rek5ti mintis ra5tu ir i.odLiu,,i5manyti teises aktq ir kitq dokuemntq rengimo taisykles.

IV SKYRIUS
Sms pARETGAS ETNANCTo DARBUoToJo FUNKCTJos

5. Vedejas atlieka Sias funkcijas:
5.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tarnybos darb4, pagal kompetencij4 koordinuoja

ir kontroliuoja tarnybai nurnatytq uZdaviniq igyvendinim4 ir funkcijq atlikim4;
5.2. dalyvauja forrnuojant Ligonines strateginius tikslus, sudarant veiklos planus ir

programas, uZtikrindamas tinkam4 poreikiq planavimq, efektyvq le5q isisavinimE bei i5tekliq
naudojim4;

5.3. rengia teises aktq ir kitq dokumentq projektus, teikia pasillymus tarnybos veiklos
klausimais;

5.4. dalyvau.ia Ligonines vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grlrpese;

5.5. kaupia ir analizuoja informacije bei duomenis tarnybos kompetencijos srityje apie
Ligonines poreikius, teikia paraiSkas vieSqit1 pirkimtl planq rengirnui;

5.6. pagal kompetencij4 vykdo Ligoninei reikalingq prekitl, paslaugq ir darbq vieSuosius
pirkimus;

5.7. administruoja sudarytas vie5qjq pirkimq sutartis susijusias su tarnybos veikla;
5.8. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ligonines apr[pinim4 patalpomis, kitu

materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei iStekliais, uZtikrinandiais Ligonines veikl4;
5.9. planuoja ir organizuoja Ligonines panaudos ar kitokia teise valdomq, naudojamq ir

disponuojamq pastatq, patalptl, inZineriniq sistemq bei kitq nekilnojarnqjq daiktq projektavim4,
statyb4, rekonstrukcij4, kapitalini ir einarnqji remont4, kontroliuoja Siq darbq eig4 ir kokybg;

5.10. organizuoja Ligonines panaudos teise ar kitokiu teisetu pagrindu valdomq ir (ar)
naudojamq pastatq, patalpq, inZineriniq sistemq bei kitq nekilnojamqjq daiktq teising registracij4;

5.11. planuoja ir organizuoja Ligonines panaudos ar kitokia teise valdomq, naudojamq ir
disponuojamq pastatq, patalpq, inZineriniq sistemq bei kitq nekilnojamqjq daiktq techninE prieZilr4,
eksploatacij 4, saugQ, valdym4;

5.12. organizuoja vie5uosius prekiq aukcionus del Ligoninds panandos ar kitokia teise
valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teises aktq nustatyta
tvarka pripaZintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;

5.13. pagal kompetencij4 priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;
5.14. organizuoja priemones, uZtikrinandias ekonomiSk4 ir racionalq materialiojo ir

nematerialiojo turlo paskirstym4 bei naudojim4, analizuoja energetiniq iStekliq s4naudas
Ligonineje, teikia pasiulymus del racionalaus iStekliq naudojimo;
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5.15. uZtikrina civilines ir prie5gaisrines apsaugos reikalavirnq vykdym4, instruktavim4 ar
atestavim4 bei tinkamq darbo sQlygq sudarymE ir jq gerinim4;

5.16. pagal kompetencij4 igyvendina ekstremaliq situacijrl prevencijos priemones;
5.17. organizuoja tarnybinio transporto apskait4, uZtikrina jo tinkam4 naudojim4, techning

eksploatacij4, paskirstym4, prieZilr4 il remontE;
5.18. organizuoja keliones lapq i5davim4 ir apskait4, automobiliq kuro limitq ir normtl

nustatymq, kontroliuoja ir apskaito jo sunar.rdojim4, tvarko kit4 su transporto eksploatavimu
susijusi4 apskait4;

5.19. tvarko pareigq, kurias einant suteikiarna teise naudotis tarnybiniais mobiliaisiais
telefbnais, s4raSus, koordinuoja teises aktq del autornobiliq kuro ir kitq eksploataciniq medZiagq
l1orml] limitq nustatymo projekttl rengim4, organizuoja telefonq aparatq ir jq papildomos irangos
paskirstym4 ir apskait4;

5,20. nustato Ligonines informaciniq ir ry5io technologijq (toliau - IRT) poreikius, planuoja
jq pletr4 bei dalyvauja jas isigyjant , rengia ataskaitas apie IRT vystym4, palaikyrn4 ir naudojim4
Ligonineje;

5.21. koordinuoja Ligonines IRT pletros planavim4 ir igyvendinim4;
5.22. planuoja ir organizuoja technines ir programines irangos aptarnavim4 bei tiekim4

pagal kompetencij4 palaiko ry5ius su iSores tiekejais ir vykdytojais;
5,23. kontroliuoja medicinines irangos remonto darbus, priZilri kaip atliekama medicinines

irangos technine prieZihra
5.24. orgar-rizuoja pastattl, transporto priemoniq ar kitrl objektq draudimq bei draudirniniq

iSmokq iSie5kojirn4;
5.25. organizuoja Ligonines struktlrriniq padaliniq, darbuotojq apr[pinim4 reikiamais

blankais, spaudais ir antspaudais, tvarko jq apskait4;
5.26. nustatyta tvarka organizuoja keliones bilietq, gyvenamojo ploto nuomos ir draudimo

pirkimus bei vizq iforminirn4 del tamybinitl komandiruodiq;
5.27. organizuoja kokybes vadybos sistemq, taip pat kompiuteriniq programq kurim4 ar

diegin-r4, siekiant etbktyvinti Ligonines veikl4;
5.28. organizuoja vykstandiq posedZiq, pasitarimq, susitikimq, seminarq ir kitq renginiq

technini apr[pinirn4;
5.29. kompetencijos ribose vykdo einamqj4 il paskesniqf4 finansq kontrolg, uZtikrindamas

5i4 kontro19 reglamentuojanditl teises aktq nuostattl Iaikyn-r4si;
5.30. organizuoja ir kontroliuoja tarnybos dokumentq rengimo, tvarkymo, apskaitos,

saugojirno, naudojimo procedfirq vykdym4 bei pagal tarnybos kompetencij4 teikia pasifllymus del
veiklos dokumenttl registrq s4raSo bei kitq apskaitos dokumentq pakeitimo ir papildyrno,
uZtikrindamas tinkam4 dokumentq valdym4 tarnybo.ie;

5.31. dalyvauja pretendentq i tarnybos darbuotojq pareigas atrankos komisijq darbe, teikia
vadovybei pasillyrnus del darbuotojq rnokyrlro, skatinimo, nuobaudq skyrimo ir veiklos vertinimo
istatymq nustatyta tvarka, uZtikrindamas teises aktq nuostattl laikym4si;

5.32. r'engia ataskaitas, pagal tarnybos kornpetencijq teikia duomenis ir informacij4
valstybes institucijorns ir istaigoms, kitierns juridiniams, fiziniams asmenims, Ligonines
padaliniams, supaZindina Ligonines strr:kttirinius padalinius su gallnama kitq valstybes institucijq ir
istaigq infbrrnacija padaliniq kompetencijos klausimais, uZtikrindamas tinkam4 inforrnacijos
valdym4;

5.33. nustatyta tvarka nagrineja asmenll pra5ymus, skundus ir pasiulymus, imasi reikiamtl
priemoniq iSkilusiems klausimams sprgsti;

5.34. pagal tarnybos kompetencij4 rengia informacij4 infbrmacijos stende, interneto
svetaineje, spaudoje ir kitose Ziniasklaidos priemonese, uZtikrindamas informacijos teikim4
reglamentuojandiq teises akttl igyvendinirn4;

5.35. teikia I-igonines vadovybei pasiulymus del darbo organizavimo tobulinimo, naujq
darbo krypdiq bei fbrmq diegimo;
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5.36. palaiko ry5ius su valstybes institncijomis ir fstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais
asmenimis, atstovauja Ligoninei sprendZiant klausimus pagal tarnybos kompetencij4;

5.37. uZtikrina prieSgaisrines saugos reikalavimtl vykdym4 tarnyboje ir Ligonineje;
5.38. vykdo kitus su tarnybos funkcijomis susijusius Ligonines vadovybes pavedimus.

V SKYRIUS
Sns pARETGAS EINANdIo DARBUoToJo pAVALDUMAS

6. Vedejas tiesiogiai pavaldus Ligonines direktoriui.

VI SKYRIUS
Slq.s pAREIGAS EINANdIo DRABUoToJo TEISES

7. Vedejas turi teisg:
7.1. gautr i5 Ligonines struktlrriniq padaliniq, valstybes institucijq ir istaigq, kitq juridiniq,

fiziniq asmenll tarnybos funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (q kopijas ar

iSra5us);
7.2. prnmti sprendimus pagal savo kompetencij4.

VII SKYRIUS
Sms pAREIGAS BINANdIo DARBUoToJo ATSAKoMYBE

8. Vedejas pagai Lietuvos Respublikos istatymus atsako uZ tinkam4:
8.1. pavestq funkcijq vykdym4;
8.2. suteiktq teisiq ir igaliojimq panaudojim4;
8.3. patiketq materialiniq vertybirl saugojimq ir tausojim4;
8.4 darbq ir prie5gaisrines saugos reikalavimq laikym4si.

SusipaZinau

(darbuotojo pareigos)

(paraSas)

(vardas, pavarde)

(data)


