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PARENGTIES PLANAVIMO IR STEBESENOS SKYRIAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Parengties planavimo ir stebesenos skyrius (toliau- Skyrius) yra Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremaliq sveikatai situacijq centro (toliau - Centras) strukturinis padalinys, pavaldus Centro
direktoriaus pavaduotoj ui.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais,
sveikatos apsaugos ministro isakymais ir kitais teises aktais, taip pat Centro nuostatais, Centro
darbo reglamentu, Centro direktoriaus isakymais bei Siais nuostatais.
3. Skyriaus vedejas ir darbuotojai i darb4 priimami Valstybes tamybos istatymo, Darbo kodekso ir
kitq teises aktq nustatlta tvarka.

II. SKYRIAUS VEIKLOS UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindinis skyriaus uZdavinys yra parengties ekstremaliomis sveikatai situacijomis planavimas,
koordinavimas ir steb6sena.
5. {gyvendindamas SiuZdavini, Skyrius vykdo Sias funkcijas:
5.1. organizuoja ir koordinuoja asmens ir visuomends sveikatos prieZiuros istaigq veiklos
pasirengiant ekstremalio sioms situacij oms planavimo procesus ;

5.2. organizuoja Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliqjq situacijq operacijq centro veikl4;
5.3. r,ykdo asmens ir visuomends sveikatos prieZi[ros istaigq parengties ekstremaliosioms
situacij oms stebesen4;
5.4. rengia teises aktus, metodines rekomendacijas, reglamentuojandias sveikatos prieZiuros istaigq
parengti ekstremaliosioms situacij omis;
5.5. pagal savo kompetencij4 dalywauja rengiant Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos
mobilizacijos planus pagal Sveikatos apsaugos ministerijai nustatytas valstybines mobilizacines
uZduotis;
5.6. rengia ir perZi[ri Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremaliqjq situacijq valdymo plan4 ir
prireikus imasi priemoniq jam atnaujinti;
5.7. koordinuoja medicinos pagalbos organizavim4 ofrcialiq vizitq ir tarptautiniq renginiq metu;
5.8. pagal kompetencij4 rykdo specialiqjq parengties ekstremaliosioms situacijoms plam+

iglwendinimo stebesen4 (Valstybinio ekstremaliqlq situacijq valdymo plano, Valstybinio gyventojrl
apsaugos plano branduolines avarijos atveju ir kitq planq);
5.9. dalyvauja Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojq apsaugos generalinio direktorato Sveikatos
saugumo komiteto ir jo darbo grupiq, NATO Civiliniq ekstremaliqjq situacijq planavimo komiteto
Jungtines sveikatos, Zemes ukio ir maisto grupes veikloje.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Skyriui vadovauja vedejas, kuris organrzuoja skyriaus darb4 bei atsako uZ jo
rezultatus.
7. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisg:

veiklos kokybg ir



7.1. susipaZinti ir gauti Centro direktoriaus isakymq bei kitq Centro norminiq dokumentq nuora5us
(su valstybes ir tarnybos paslapti sudarandia informacija susipaZinti gali tik nustatyta tvarka igijg
toki4 teisg skyriaus darbuotoj ai);
7.2. gauti informacij4, reikaling4 Skyriui pavestoms funkcijoms vykdyti, i5 sveikatos prieZilros

istaigq ir kitq institucijq;
7.3. dalyvauti Centro ar kitq institucijq sudaromq darbo, derybq ir kitq grupiq ar komisijq veikloje;
7.4. nuolat tobulinti savo kvalifikacrj4;
7.5. Centro vadovybei pavedus, atstovauti Centrui pagal savo kompetencij4 Lietuvoje ir uZsienyje;
7.6. naudotis Centro tarnybinio transporto priemonemis vykdant pavedimus ir uZduotis darbo

klausimais.
8. Skyriaus darbuotojai privalo:
8.1. vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybiq apra5ymais (pareiginiais nuostatais);
8.2. laiku ir kokybiSkai atlikti pavedamus darbus (uZduotis).

IV. ATSAKOMYBE

9. UZ pareigq ir funkcijq ner,ykdym4 ar netinkam4 jq vykdym4 Skyriaus vedejas ir darbuotojai
atsako Lietuvos Respublikos fstatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Skyriaus nuostatai gali bfti keidiami ar papildomi keidiantis istatymams, kitiems teisems aktams

ar Centro darbo organizavimo tvarkai.


