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MEDICINOS REZERVO PLANAYIMO SKYRIAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medicinos rezervo planavimo skyrius (toliau - Skyrius) yra Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremaliq sveikatai situaci.lq centro (toliau - Centras) strukturinis padalinys, pavaldus Centro

direktoriaus pavaduotoj ui.
2. Skyrius savo veikilje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais,

sveikatos apsaugos ministro isakymais ir kitais teises aktais, taip pat Centro nuostatais, Centro

darbo reglamentu, Centro direktoriaus lsakymais bei Siais nuostatais.
3. Skyriaus vedejas ir darbuotojai i darta priimami Valstybes tarnybos istatymo, Darbo kodekso bei

kitq teises aktq nustatyta tvarka.

II. SKYRIAUS VEIKLOS UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. pagrindinis Skyriaus uZdavinys - valstybes medicinos atsargq rezervo sudarymo ir kaupimo

planavimas.
5. lgyvendindamas 5i uZdavini, Skyrius vykdo Sias funkcijas:
S.i. pfanuoja valstybes rezervo rnedicinos atsargq kiekius ir jq sukaupimo laik4, rengia valstybes

rezervo medicino s atsargq rinkiniq proj ektus ;
5.2. planuoja valstybes-biudZeto le5q poreiki, reikaling4 valstybes rezervo medicinos atsargoms

kaupti, tvarkyti, atnaujinti ar atkurti;
5.3. planuoja ir vykdo valstybes fezervo medicinos atsargq kaupim4;
5.4. organi zuojapanaudotq valstybes rezervo medicinos atsargq atkurim4;

S.S. organit"oji viesqjq pirkimq proceduras, susijusias su valstybes rezervo medicinos atsargq

kaupimu, atnaujinimu ir atkurimu;
5.6. planuoja valstybes rezelo medicinos atsargq paskirstym4 ekstremaliqjq situacrjqiq i. kriziq

atvejais;
5.7.-pagal savo kompetencij4 rengia ir dalyvauja rengiant teises aktq, susijusir4 su valstybes rezervo

medicinos atsargq tvarkymu, projektus;
5.8. pagal kompetencija bendradarbiauja su valstybes institucijomis, fkio subjektais ir

nerryrLu-syUinemis organrzacljomis, Europos S4jungos struktfiromis, NATO Jungtiniu medicinos

komitetu medicinos atsargq srityje;
5.9. pagal kompetenci3a r,ytao kitas funkcijas, jei jos nepriestarauja istatymams ar kitiems teises

aktams.

ilI. SICYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Skyriui vadovaujavedejas, kuris organiztoja Skyriaus darb4bei atsako uZ jo veiklos kokybg ir

rezultatus.
7. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisg:



funkcijoms vYkdYti, i5 sveikatos

nuora5us
nustatyta

prieZifiros

(pareiginiais nuostatais) ;

W. ATSAKOMYBE

g. uz.pareigq ir funkcijq nerrykdym4 ar netinkam4 jq rrykdyme skyriaus vedejas ir darbuotojai

atsako Lietuvos n"rp"Uii["s isiatymq ir kitq teises aktq nustat5rta tvarka'

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Skyriaus nuostatai gali btrti keidiami ar papildomi keidiantis istatymams' kitiems teisems aktams

ar Centro darbo organizavimo tvarkai'

kitq Centro norminiq dokumentq

a susipaZinti gati tik teises akq

{6;**J)'ze


