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Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir
kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą,
valstybės tarnybą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, valstybės įstaigų veiklą ir
finansavimą, krizių ir ekstremalių situacijų valdymą.

 Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą medicinos, vadybos ar teisės srityje.
 Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros ar viešojo administravimo

srityje (iš jų ne mažiau kaip 3 metus - vadovaujamojo darbo).
 Išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo,

administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir sugebėti jais vadovautis.
 Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir kitų šalių norminiais dokumentais,

reglamentuojančiais pasirengimą ekstremalių sveikatai situacijų atvejams bei veiklą joms
įvykus.

 Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduoti leidimą dirbti su įslaptinta
informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ ir asmens patikimumo pažymėjimą,
žymimą slaptumo žyma „Slaptai“.

 Išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius.
 Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles,

mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis
(elektroniniu paštu, internetu).

 Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Centro veiklą.
 Mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos Sąjungos oficialių kalbų: anglų, vokiečių ar

prancūzų.
 Išmanyti tarnybinį protokolą.
 Laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių.
 Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, korektiško elgesio, sugebėti priimti

sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 Vadovauja Centrui, organizuoja jo veiklą ir asmeniškai atsako už Centrui pavestų uždavinių
ir funkcijų vykdymą.

 Leidžia įsakymus, reguliuojančius Centro veiklą, kontroliuoja kaip jie vykdomi.
 Teikia steigėjui tvirtinti Centro lėšų sąmatų projektus.
 Tvarko Centrui priklausantį ir priskirtą turtą, sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro ir

uždaro sąskaitas banke.
 Atstovauja Centrui, veikia jo vardu be atskiro įgaliojimo.
 Organizuoja sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai krizių ir ekstremalių situacijų

atvejais.
 Organizuoja Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių

nacionalinio koordinavimo centro funkcijas ir pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant



Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių nuostatas
Lietuvoje.

 Koordinuoja greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų dispečerinių veiklą.
 Vykdo apsinuodijimų stebėseną ir informavimą.
 Tvarko valstybės medicinos rezervą ir užtikrina jo tikslinį panaudojimą krizių ir ekstremalių

situacijų atvejais.
 Rengia ir dalyvauja įgyvendinant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos ekstremalių

situacijų valdymo bendruosius ir specialiuosius planus.
 Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas.
 Atstovauja Europos Komisijos Sveikatos saugumo komitete, NATO Jungtiniame medicinos

komitete, kitose Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų
tarptautinių organizacijų ekspertų komisijose, komitetuose ir darbo grupėse krizių ir
ekstremalių situacijų valdymo klausimais.

 Rengia arba dalyvauja rengiant raštų, strategijų, programų ir teisės aktų projektus,
reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų veiklą krizių ir ekstremalių situacijų atvejais
srityje.

 Pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus raštų, strategijų, programų ir teisės aktų
projektams bei atlieka jų ekspertizę.

 Pagal kompetenciją teikia siūlymus (sprendimų projektus) dėl Lietuvos sveikatos sistemos
reformos tobulinimo bei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros strategijų įgyvendinimo.

 Pritarus steigėjui, steigia Centro filialus, juos reorganizuoja ir likviduoja.
 Vadovaudamasis teisės aktais, nustato Centro darbuotojų atlyginimą, neviršydamas

nustatyto darbo užmokesčio fondo.
 Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Centro

darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas.
 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir

atleidžia iš jų Centro valstybės tarnautojus, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas.
 Tvirtina Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus ir pareiginius

nuostatus.
 Užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų

oficialiai ministerijos pozicijai.
 Savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro

įsakymais, Centro nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.
 Tobulina kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.
 Kasmet analizuoja Centro darbą, rengia ir teikia steigėjui Centro veiklos planus ir ataskaitas.
 Laiku ir kokybiškai vykdo ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai

atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.
 Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina Centro valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą

teisės aktų nustatyta tvarka.


