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Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius 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 visuomenės sveikatos arba medicinos 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 teisės aktais, reglamentuojančiais pasirengimą

ekstremalių sveikatai situacijų atvejams bei veiklą joms įvykus bei jų perkėlimo į
nacionalinę teisę ypatumais;

 būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais
principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

 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;

 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 ir organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su įvairių
valstybės valdymo sričių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais;

 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:
 organizuoja Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau – Centras) veiklą Lietuvos

nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų pasirengimo ir veiklos ekstremalių situacijų atvejais
koordinavimo; valstybės medicinos rezervo tvarkymo ir apsinuodijimų stebėsenos ir
informavimo srityse;

 organizuoja Centro veiklą vykdant Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos
priežiūros taisyklių nacionalinio koordinavimo centro funkcijas ir pagal kompetenciją
dalyvauja įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros
taisyklių nuostatas;

 bendradarbiauja su valstybės valdymo, vietos savivaldos, mokslo ir mokymo institucijomis,
sveikatos priežiūros įstaigomis, tobulinant ir koordinuojant ekstremalių situacijų prevencinę
ir valdymo veiklą;

 organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis
organizacijomis;



 organizuoja Lietuvos Respublikos pozicijų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą
laiką rengimą; teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų
svarstymo ministerijų valstybės sekretorių pasitarimuose, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose
pasitarimuose;

 Centro direktoriaus pavedimu dalyvauja Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir
darbo grupėse ekstremalių situacijų valdymo klausimais; atstovauja Lietuvos Respublikai
Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos institucijose, palaiko ryšius su
kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis;

 Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui Lietuvoje;
 pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, strategijų programų ekstremalių sveikatai situacijų
klausimais projektus;

 pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus raštų, strategijų, programų ir teisės aktų
projektams;

 rašo pavedimus (rezoliucijas) Centro darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą;
 pagal kompetenciją pasirašo raštus, adresuotus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei

kitiems suinteresuotiems asmenims;
 pagal kompetenciją vizuoja raštų, programų, strategijų bei teisės aktų projektus;
 koordinuoja Centro veiklos planavimą, ataskaitų rengimą ir veiklos analizę;
 teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos optimizavimo;
 laikinai eina Centro direktoriaus pareigas;
 kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų

tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
 savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro

įsakymais, Centro nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;
 tobulina kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.


