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Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą: biomedicinos mokslų studijų

sritis, medicinos ar visuomenės sveikatos kryptis, socialinių mokslų studijų sritis, viešojo
administravimo ar vadybos ir verslo administravimo kryptis;

 būti išsamiai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Valstybės rezervo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos
Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais
teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitų
institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės rezervo tvarkymą;

 būti susipažinusiam Europos Sąjungos, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (toliau –
NATO) ir kitų šalių teisės aktus, reglamentuojančius valstybės rezervų ar atsargų tvarkymą
bei valdymą;

 mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, bendrauti su atitinkamomis
Lietuvos ir kitų šalių institucijomis;

 rengti teisės aktų projektus ir pagal savo kompetenciją atlikti teisės aktų ekspertizę;
 savarankiškai organizuoti ir planuoti skyriaus darbą bei gebėti priimti sprendimus;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų

rengimo taisykles;
 mokėti dirbti kompiuteriu (Windows operacinėse sistemose Microsoft Offise vartojimo

programomis, taip pat darbo tinkle įrankiais);
 mokėti užsienio kalbą (būtinas anglų kalbos pagrindų žinojimas);
 būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti;
 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su

Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei
nustatyta direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia
leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše, ir asmens patikimumo
pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta
informacija.

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, atsako už Skyriui pavestų uždavinių, pavedimų ir

įpareigojimų vykdymą;
 teikia siūlymus dėl valstybės rezervo medicinos atsargų nomenklatūros, kiekio, sukaupimo

laiko nustatymo;
 teikia siūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų poreikio valstybės rezervui kaupti ir tvarkyti;
 planuoja ir organizuoja valstybės ir SAM rezervo sudarymą, kaupimą, atnaujinimą ir

atkūrimą;
 rengia valstybės rezervo veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikia juos

valstybės rezervo tvarkytojui;
 rengia sveikatos apsaugos ministro sprendimų projektus, reikalingus SAM rezervo

tinkamam administravimui;
 organizuoja ir rengia teisės aktus dėl valstybės ir SAM rezervo medicinos atsargų perdavimo

sveikatos priežiūros įstaigoms;
 vertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų parengtus valstybės ir SAM

rezervo tvarkymą reglamentuojančius teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus
jiems;

 užtikrina valstybės paslaptį sudarančių dokumentų saugojimą, vykdant skyriaus veiklą;



 pagal kompetenciją bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija, Europos Sąjungos,
NATO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis
institucijomis valstybės rezervo klausimais;

 rengia ir skaito pranešimus bei paskaitas;
 konsultuoja visuomenę, kitas tarnybas ir žinybas ekstremaliųjų sveikatai situacijų

prevencijos, planavimo ir pasirengimo klausimais;
 bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, Ūkio ministerija,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, kitomis
institucijomis bei žinybomis;

 koordinuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą;
 vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 rengia ataskaitas skyriaus kompetencijos klausimais.


