PATVIRTINTA
ministerijos
Sveikatosapsaugos

U TO SKYRIAUS
NUOSTATAI
I" BENDR.OSIOS NUOSTATOS
1. Ukio skyrius (toiiau - Skyrius) yra Sveikatos apsaugosministerijos Ekstremaliq sveikatai
situacijq..rrt o (toliau - Centras)strukturinispadalinys,pavaldusCentro direktoriui.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais,
Centro
sveikatos apsaugosministro isakymais ir kitais teises aktais, taip pat Centro nuostatais,
darbo reglamentu,Centro direktoriaus isakymais bei Siaisnuostatais'
(Zin.,
3. Skyriius vedejas ir darbuotojai I darb4 priimami Lietuvos Respublikos darbo kodekso
2002.Nr. 64-2569)ir kitq teisesaktq 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'
[kine ir
kanceliarinemisir du.6o priemondmis,rlpintis Centro patalpq, inventoriaus,irengimq
technineprieZiura,energetiniqsistemqeksploatacijair remontubei apsauga;
4.2. uLtlkrinti Centro p^tutq ir patalpq priiZiuros pagal prie5gaisrinesir saugosdarbe reikalavimus
vykdym4.
S. lgyvendindamaspavestusuZdavinius Skyrius vykdo Siasfunkcijas:
S.i. uZtikrinaracionalqelektros,vandens,Silumosnaudojim4;
5.2. uLtikrina Centro pastatqaprtpinim4 energetiniaisresursais;
remontu ir
5.3. rupinasi Centro tra"sporto priemoniq racionaliu naudojimu, eksploatacija,
techninemisapZiflromis;
5.4. uZtikrinapastatq,patalpqir materialiniqvertybiq apsaug?;
5.5. uZtikrina5var4,tvark4 Centropatalposebei teritorijoje;
5.6. uZtikrinadarbuotojqsaugosiriveikatos bei prie5gaisrinessaugosreikalavimqvykdym4;
jam priskirtas
5.7. kontroliuoja, ar eflktyviii, taupiai ir pagal paskirli naudojamasCentro isigytas ar
turtas;
5.8. nustatoCentro energetiniqiSteklirlir materialiniqvertybiq poreiki;
ir elektros
5.9. prl1inri ir uZtikrina visq Centro pastatq ekonomi5k4 aprflpinim4 vandeniu, Silumos
energija;
bei irengimar
S.tol"rupinasi, kad tinkamai veiktq visos energetinesir ventiliacines sistemos
(elektrosir Silumostinklai, vandentiekis,kanalizacija,telefono ry5ys, durq kontroles ir kt.)' esant
reikalui juos remontuoja;
gedimq ir jq
5.11. organizuojaenergetinesesistemoseivykusiq avarrjq bei irangos (aparatfros)
padariniqlikvidavim4;
5.12.montuojair remontuojaCentroinventoriq;
5.13. organizuojamaterialiniq vertybiq tinkam4 apskait4ir saugojim4;
5.14. dalyvauja atliekant turto invent orizacli4;
5.15.pagalkompetencij4vykdo kitas CentroadministracijospavestasuZduotis.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS, DARBUOTOJU TEISESIR PAREIGOS
kuris organizuojaSkyriausdarb4beiatsakouZjo veikloskokybgir
6. Skyriuivadovaujavedejas,
rezultatus.
funkcijas,turi teisg:
vykdydamijiemspavestas
7. Skyriausdarbuotojai,
7.1. susipaZintiir gauti Centrodirektoriausisakymqbei kitq Centronorminiqdokumentqnuora5us
informacijasusipaZintigali tik teisesaktq nustatyta
(su valstybesir tarnybospaslaptisudarandia
tvarkaigijg tokiateisgSkyriausdarbuotojai);
7.2. gautiinformacij4,reikaling4Skyriui pavestomsfunkcijomsvykdyi, i5 sveikatosprieZitros
istaigqir kitq institucijq;
7.3.dalyvautiCentroar kitq institucijqsudaromqdarboir kitq grupiqar komisijqveikloje;
7.4. nuolattobulintisavokvalifikacij4;
7.5. naudotisCentro tarnybinio transportopriemondmisvykdant pavedimusir uZduotisdarbo
klausimais.
privalo:
8. Skyriausdarbuotojai
(pareiginiais
nuostatais);
bei savopareigybiqapra5ymais
Skyriausnuostatais
8.1.vadovautis
darbus(uZduotis).
8.2.laikuir kokybi5kaiatlikti pavedamus
IV. ATSAKOMYBE
9.UZ pareigqir funkcijq nevykdym4ar netinkam4vykdym4Skyriausvedejasir darbuotojaiatsako
LietuvosRespublikosistatymqir kitq teisesaktqnustatytatvarka.
V. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS
10.Skyriausnuostataigali bffi keidiamiar papildomikeidiantisistatymams,kitiemsteisemsaktams
ar Centrodarboorganizavimotvarkai.

