
Irėnijus Sabutis

Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos

apsaugos ministro įsakymais, įslaptintos informacijos administravimo taisyklėmis,
Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau – ESSC) nuostatais, ESSC vidaus tvarkos
taisyklėmis, ESSC darbo reglamentu, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais įstaigos veiklą;

 turėti vadovaujamojo darbo patirtį;
 būti nepriekaištingos reputacijos;
 žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus ir pagal savo kompetenciją

sugebėti rengti ministro įsakymų, dokumentų (raštų) projektus;
 turėti aukštąjį medicininį arba farmacinį išsilavinimą;
 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sisteminti, apibendrinti informaciją ir

rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programa), naudotis šiuolaikinio ryšio

priemonėmis bei technologijomis (elektroniniu paštu, internetu);
 žinoti darbo organizavimo ypatumus, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, korektiško

elgesio, gebėti bendrauti;
 nuolatos kelti ir tobulinti kvalifikaciją;
 atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su

įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma šiai pareigybei nustatyta direktoriaus
įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 laiku ir kompetentingai vykdo ESSC direktoriaus pavaduotojo žodinius ir raštiškus
pavedimus bei užduotis;

 pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės
rezervo administravimą, projektus;

 laiku ir kompetentingai vykdo ESSC direktoriaus pavaduotojo žodinius ir raštiškus
pavedimus bei užduotis;

 pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės
rezervo administravimą, projektus;

 dalyvauja darbo grupių ir komisijų, susijusių su valstybės rezervo medicinos materialinių
išteklių atsargų rezervo klausimais, veikloje;

 pagal kompetenciją skiria užduotis pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja kaip jos
vykdomos;

 organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus ir jo padalinių darbą;
 užtikrina farmacinei veiklai keliamų reikalavimų įgyvendinimą;
 kontroliuoja, kad įsigyjami (priimami saugoti) vaistiniai preparatai, medicinos pagalbos

priemonės ir kitos materialinių išteklių atsargos atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatytus reikalavimus, technines sąlygas ir standartus;

 organizuoja savalaikį medikamentų, medicinos pagalbos priemonių ir kitų valstybės
rezervo medicinos materialinių išteklių atsargų atnaujinimą;

 organizuoja ir kontroliuoja, kad valstybės rezervo naudojimo metu saugomos valstybės
rezervo medicinos materialinių išteklių atsargos būtų laiku perduotos Vyriausybės
nustatytiems subjektams;

 nustatyta tvarka ir terminais organizuoja inventorizacijų, patikrinimų ir revizijų atlikimą,
informuoja ESSC vadovybę apie inventorizacijos rezultatus;

 teikia ESSC direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo.


