
PATVIRTINTA
Sveikatos apsaugos ministerij os

U TO SKYRIAUS
NUOSTATAI

I" BENDR.OSIOS NUOSTATOS

1. Ukio skyrius (toiiau - Skyrius) yra Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliq sveikatai

situacijq..rrt o (toliau - Centras) strukturinis padalinys, pavaldus Centro direktoriui.

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. Skyriius vedejas ir darbuotojai I darb4 priimami Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Zin.,

2002.Nr. 64-2569) ir kitq teises aktq nustatytatvatka.

II. SKYRIAUS UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Skyriaus uZdaviniai yra:

4.1. iudarl,ti Centro valstybes tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartfs'

(toliau - darbuotojai) tinkamas darbo s4lygas, aprlpinti juos reikalingomis techninemis'

kanceliarinemis ir du.6o priemondmis, rlpintis Centro patalpq, inventoriaus, irengimq [kine ir

technine prieZiura, energetiniq sistemq eksploatacija ir remontu bei apsauga;

4.2. uLtlkrinti Centro p^tutq ir patalpq priiZiuros pagal prie5gaisrines ir saugos darbe reikalavimus

vykdym4.
S. lgyvendindamas pavestus uZdavinius Skyrius vykdo Sias funkcijas:

S.i. uZtikrina racionalq elektros, vandens, Silumos naudojim4;

5 .2. uLtikrina Centro pastatq aprtpinim4 energetiniais resursais ;

5.3. rupinasi Centro tra"sporto priemoniq racionaliu naudojimu, eksploatacija, remontu ir

techninemis apZiflromis;
5.4. uZtikrina pastatq, patalpq ir materialiniq vertybiq apsaug?;

5.5. uZtikrina 5var4, tvark4 Centro patalpose bei teritorijoje;

5.6. uZtikrina darbuotojq saugos iriveikatos bei prie5gaisrines saugos reikalavimq vykdym4;

5.7. kontroliuoja, ar eflktyviii, taupiai ir pagal paskirli naudojamas Centro isigytas ar jam priskirtas

turtas;
5.8. nustato Centro energetiniq iSteklirl ir materialiniq vertybiq poreiki;

5.9. prl1inri ir uZtikrina visq Centro pastatq ekonomi5k4 aprflpinim4 vandeniu, Silumos ir elektros

energija;
S.tol"rupinasi, kad tinkamai veiktq visos energetines ir ventiliacines sistemos bei irengimar

(elektros ir Silumos tinklai, vandentiekis, kanalizacija, telefono ry5ys, durq kontroles ir kt.)' esant

reikalui juos remontuoj a;
5.11. organizuoja energetinese sistemose ivykusiq avarrjq bei irangos (aparatfros) gedimq ir jq

padariniq likvidavim4;
5.12. montuoja ir remontuoja Centro inventoriq;

5. 1 3. organ izuojamaterialiniq vertybiq tinkam4 apskait4 ir saugojim4;

5. 1 4. dalyvauj a atliekant turto invent orizacli4;

5.15. pagal kompetencij4 vykdo kitas Centro administracijos pavestas uZduotis.



III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS, DARBUOTOJU TEISES IR PAREIGOS

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

rezultatus.
7. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisg:
7.1. susipaZinti ir gauti Centro direktoriaus isakymq bei kitq Centro norminiq dokumentq nuora5us
(su valstybes ir tarnybos paslapti sudarandia informacija susipaZinti gali tik teises aktq nustatyta
tvarka igijg tokia teisg Skyriaus darbuotojai);
7.2. gauti informacij4, reikaling4 Skyriui pavestoms funkcijoms vykdyi, i5 sveikatos prieZitros

istaigq ir kitq institucijq;
7.3. dalyvauti Centro ar kitq institucijq sudaromq darbo ir kitq grupiq ar komisijq veikloje;
7 .4. nuolattobulinti savo kvalifikacij4;
7.5. naudotis Centro tarnybinio transporto priemondmis 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 kokybi5kai atlikti pavedamus darbus (uZduotis).

IV. ATSAKOMYBE

9.UZ pareigq ir funkcijq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4 Skyriaus vedejas ir darbuotojai atsako
Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Skyriaus nuostatai gali bffi keidiami ar papildomi keidiantis istatymams, kitiems teisems aktams
ar Centro darbo organizavimo tvarkai.


