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MEDICINOS REZERVO $AUGOJIMO IR FARMACINES VEIKLOS SKYTUAUS
VARENO S MEDICINO S REZERVO SAUGOJIMO PO SI(YRIO

NUOSTATAI

IJ BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medicinos rezervo saugpjimo ir farmacines veiklos skyriaus Varenos medicinos rezervo
saugojimo poskyris (toliau - Posfyris) yra Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliq sveikatai
situacijq centro (toliau - Centras) strukturinis padalinys, pavaldus Medicinos rezervo saugojimo ir
farmacines veikllos skyriaus (toliau - Skyrius) vedejui.

2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais,
sveikatos apsauigos ministro isakym-ais ir kitais teises aktais, taip pat Centro nuostatais, Centro darbo
reglamentu, Cerftro direktoriaus isakymais bei Siais nuostatais.

3. Poskyrio vedejas ir darbuotojai i darb4 priimami Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.

II. POSKYRIO UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindinis Poskyrio uZdaviniai - uZtikrinti Poskyryje saugomq valstybes medicinos rezervo
materialiniq iStekliq kokybg bei operatyvq i5davim4 ekstremaliq situacijq, ekonomines gresmes,
mobilizacijos paskelbimo ar kitais atvejais teises aktq nustatyta tvarka;

5. Poskyris, igyvendindamas 4 punkte nurodytus uZdavinius, atlieka tokias funkcijas:
5.1. tikrrina priimamq saugojimui iStekliq kokybg bei atitikim4 galiojandiq teises aktq

reikalavimams;
5.2. saugo valstybes medicinos rezervo materialinius i5teklius, uZtikrindamas saugomq atsargq

kokybes i5laikym4;
5.3. vykdo periodini Poskyryje saugomq valstybes medicinos materialiniq rezervo iStekliq

bukles tikrinim4;
5.4. dalyvauja palaikant Poskyryje saugomq irenginiq, priklausandiq valstybes medicinos

rezervui, darbing buklg;
5.5. rengia ir nustatyta tvarka Skyriaus vedejui teikia Poskyryje saugomq atnaujintinq ar

sitilomq nura3yti valstybes medicinos rezervo materialiniq i5tekliq s4ra5us;
5.6. iSduoda valstybes medicinos rezervo materialinius i5teklius Vyriausybes ar Sveikatos

ap saugo s minisrlerij os nustatytiems subj ektams ;
5.7. apsl<aito Poskyryje saugomus valstybes medicinos rezervo materialinius i5teklius;
5.8. Irkdo Poskyryje saugomrl valstybes medicinos rezervo materialiniq i5tekliq

inventorizavim:tr teises aktq nustatyta fr arka;
5.9. vykdo kitas Skyriaus vedejo pavestas funkcijas, jeigu jos neprie5tarauja Lietuvos

Respublikos istatymams ar kitiems teises aktams.
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ilI. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Poskyrriui vadovauja vedejas, kuris organizuoja Poskyrio darb4 bei atsako uZ jo veiklos
kokybE ir rezultatus.

7. Poskyrio 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 tilk teises aktq
nustatyta tvarka jigijg toki4 teisg poskyrio darbuotojai);

7 .2. gauti informacij4, reikaling4 Poskyriui pavestoms funkcijoms vykdyti, i5 asmens sveikatos
prieZi[ros istaigrl ir kitq institucijq;

7.3. dalyvauti Centro ar kitq institucijq sudaromq darbo, derybq ir kitq grupill ar komisijq
veikloje;

7 .4. nuolzrt tobulinti savo kvalifikacij4 Lietuvoje bei uZsienyje;
7.5. naudotis Centro tarnybinio transporto priemonemis vykdant pavedimus ir uiZduotis darbo

klausimais.
8. Poskyrio darbuotojai privalo:
8.1. vado'vautis Poskyrio nuostatais bei savo pareigybiq apra5ymais (pareiginiais nuostatais);
8.2. laiku ir kokybi5kai atlikti pavedamus darbus (uZduotis).

IV. ATSAKOMYBE

9. UZ Siq nuostatq nevykdym4 ar netinkam4 jq vykdym4 Poskyrio vedejas ir darbuotojai atsako
Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Posk'yrio nuostatai gali btiti keidiami ar papildomi keidiantis istatymams, liitiems teises
aktams ar Centro, darbo organizavimo tvarkai.
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