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MAZETKIU RAJoNo sAvIvALDyBES VISUoMENES svEIKATos BIURo
DIREKTORIAUS

PAREIGYBES APRASYUAS

I. PAREIGYBE

1. MaZeikiq rajono savivaldyb,is visuomenes sveikatos biuro (toliau -biuro) direktoriaus
pareigybe, priskiriama biudZetiniq istaigq vadovq ir pavaduotojq grupei, kuriq pareigybe priskiriama
A lygiui, atsizvelgiant i bttin4 issilavinim4 toms pareigoms eiti- 

-

2.Pareigybes lygis - A1.
3. Pareigybes paskirtis - organizuoti biuro veikl4, vadovauti istaigos administracijai

igyvendinant pagrindinius istaigos tikslus ir uZdavinius, uZtiicrinti efektyvq istaigai patiketo turto
naudojim4, saugum4, organizuoti ir vykdyti istaigos nuostatuose numatyt? veikl-E, realizuoti Sios
istaigos veiklos strategij4 ir veiklos planQ

4. Pareigybes pavaldumas - direktorius pavaldus Savivaldybes merui.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI ST.I.S PAREIGAS EINANdIAM DIREKToRIUI

5. Direktorius privalo atitikti Siuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
5.1. turi atitikti Siuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1.1. b[ti Lietuvos Respublikos pilietis arba tureti leidim4 nuolat gyventi Lietuvos

Respublikoje;
5.1.?.moketi valstybing kalb4 pagal treilq1 valstybines kalbos mokejimo kategorij4,

nustatyt4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu Nr.tOgil,,det
valstybines kalbos mokejimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo; 

,.

5.1.3. tureti aukStqii universitetini arba jam prilygint4 iSsilavinim4 (magistro kvalifikacini
laipsni);

5.1'4. tureti ne maZiau kaip 1 metq administracinio darbo sveikatos prieZi[ros ir (arba)
socialiniq paslaugq srityse;

5.1.5. tureti ne maiiaukaip 1 metq darbo sveikatos prieZiuros ir (arba) socialiniq paslaugq
srityje patirti;

5.2. Specialts reikalavimai:
5.2.1. i5manyti ir gebeti taikyti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro isakymus bei kitrl teises aktus,
reglamentuojandius sveikatinimo veiklos planavim4, orgarizavimqir vykdym4, ,r.ikutos prieZilros
istaigq administravim4 ir finansavim4, darbo santykiq oiganizavimq;

5.2.2. Zinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisds vadybos, finansq, personalo valdymo,
administravimo bei dTlo santykiq reguliavimo pagrindus ir gebeii taikyti sias'iinias orgarizrqani
bei planuojant sveikatinimo veikl4;

5.2.3. moketi naudotis Siuolaikinemis technologijomis ir rySio priemonemis (MS Office
programomis, interneto narsyklemis, elektroninio pasto programomis ii tt.

II. SIAS PAREIGAS EINANdIo DIREKToRIAUS FUNKCIJoS

6. Direktorius, einantis Sias pareigas, vykdo Sias funkcijas:



6.1. organizuoja biuro darbL, kad butq igyvendinami biuros tikslai ir brltq atliekamos
nustatytos funkcijos;

6.2. uitikina, kad butq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir biuro nuostatq;
6.3. planuoja biuro Zmoni5kuosius, materialiuosius ir finansinius iSteklius;
6.4. dalyvauja ivairiose programose, veiklos organizavimo ir pletojimo srityse,
6.5. atstovauja biurui valstybes valdZios ir valdymo institucijose"bei santykiuose su kitaisjuridiniais ir fiziniais asmenimis;
6.6. sudaro sutartis pagal savo kompetencij4;
6.7. uirikina racionalq ir taupq lesq bei turto naudojim4, veiksming4 biudZetines istaigosvidaus kontroles sistemos sukfrrim?, jos veikim4 ir tobulinim4
6.8. teises aktq nustatyta tvarka atstovauja biurui teisme, kitose valstybes ar savivaldybes

institucijose, istaigose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis arba tam igaiio.jakitus biuro darbuotojus;
6.9. teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidhiaSveikatos biuro darbuotojus, skiria

paskatinimus ir nuobaudas;
6.10. nustato darbuotojq darbo apmokejimo s4lygas;
6.11. tvirtina Sveikatos biuro vidaus tvarkos taiiykles;
6.12. teikia tvirtinli Savivaldybes tarybai Sveikatos biuro organ izacing struktur4;
6.13. tvirtina Sveikatos biuro pareigybiq s4ra54, nevir5ydanias nustatyto didZiausio leistino

pareigybiq skaidiaus;
6.14. tvirtina Sveikatos biuro darbuotojq pareigybiq apra5ymus, kontroliuoja, kaip Sveikatos

biuro darbuotojai vykdo pareigybes aprasyme nuiodytas nrnr<ciias;
6.15. rupi11si darbuotojq kvalifikacija ir profesionaiumu, jei istaigos veiklai reikalinga

licencija, kreipiasi i licencijas i5duodandi4 institucij4 ir rupinasi, kaaistaila tuietq licencij4; 
!

6'16. konsultuoja Sveikatos biure dirbandius visuomrr.r rr.ikuto-s speciaiistus, koordinuojajq veikl4,
6.17. sudaro komisijas, biuro veiklos problemoms sprgsti;
6.18. atsako uZ paskesng finansing kontrolg;
6.19. atlieka kitas funkcijas, numatytas biuros nuostatuose, Lietuvos Respublikos

istatymuose ir kituose teises aktuose

IV. ATSAKOMYBE

7. Sias pareigas vykdantis Direktorius atsako:
7.l.uZ biuro veikl4, tinkamq lesq naudojim4, materialines bazesktrim4 ir naudojim4, darbo

sauga ir sveikat4 darbe, priesgaisring saug4, turto ir aplinkos apsaug4;
7.2.fi,biurui patvirtintq savivaldybes biudZeto le5qpanaudo.li-4, iSlaidq s4matq sudarym4,

nevirsijant patvirtinttl leSq sum4, uZ paskirstfi leSq efektyvtl panaudojim4, specialiq prog.u*q l.Sq
kaupim4, planq vykdym4;

7.3. ui dokumentq saugojim4 ir tvarkym4, statistiniq ataskaitq, finansiniq ir kitq dokumentq
teisingum4.
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