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VIESOSIOS ISTAIGOS SIAULIU GREIToSIoS MEDICINoS PAGALBoS SToTIES
VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

l. Vie5osios istaigos Siauliq greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau - [staiga)
vyriausiasis gydytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti.

II SKYRIUS
PAREIGYBES PASKIRTIS

2. {staigos vyriausiojo gydytojo pareigybe reikalinga uZtikrinti kokybi5k4 [staigos
funkcionavim4 ir igyvendinti sveikatos politik4 teises aktq numatyta tvarka.

III SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. bUti Lietuvos Respublikos pilietis arba tureti leidim4 nuolat gyventi Lietuvos

Respublikoje;
3.2. moketi valstybing kalb4 pagal tredi4jE valstybines kalbos mokejimo kategorij4, nustatyt4

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Del valstybines
kalbos mokej imo kategorij q patvirtinimo ir igyvendinimo";

3.3. tureti auk5t4ii universitetini ar jam prilygint4 i5silavinim4 (magistro kvalifikacini
laipsni);

3.4. tureti ne maZiau kaip 1 metq administracinio darbo sveikatos prieZilros ir (arba) socialiniq
paslaugq srityse patirties;

3.5. i5manyti ir gebeti taikyti Lietuvos Respublikos lstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimus, sveikatos apsaugos ministro isakymus bei kitus teises aktus,
reglamentuojandius sveikatinimo veiklos planavim4, organizavimq ir vykdym4, sveikatos prieZiuros
istaigq administravim4 ir finansavim4, darbo santykiq organizavim4;

3.6. Zinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisds, vadybos, finansq, personalo valdymo,
administravimo bei darbo santykiq reguliavimo pagrindus ir gebeti taikyti Sias Zinias organizuojant
bei planuojant sveikatinimo veikl4;

3.7. moketi naudotis Siuolaikinemis technologijomis ir rySio priemonemis (MS Office
progfttmomis, intemeto narSykle (-emis), elektroninio pa5to programa (-omis) ir kt.).

IV SKYRIUS
Sms pARETcAS EINANdIo DARBUoToJo FUNKCIJos

4. f staigos vyriausiasis gydytojas:
4.1. organiztoja [staigos veikl4 ir atsako uZ pavestq funkcijq vykdym4, nustatytq tikslq ir

uZdaviniq, uZduodiq igyvendinim4;
4.2. planuoja, kontroliuoja fstaigos ZmogiSkuosius, materialiuosius ir finansinius i5teklius,

atsako uZ jq panaudojim4 ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
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4.3. suderings su Siauliq miesto savivaldybes administracijos Sveikatos skyriumi, nustato
fstaigos struktflr4;

4.4. tvirtina {staigos vidaus darbo tvarkos taisykles, administracijos darbo reglament4, skyriq
nuostatus, darbo grafikus, darbo laiko apskaitos Ziniara5dius ir kitus vidaus tvarkomuosius
dokumentus;

4.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima ! darb4 ir
atleidlia i5 jo [staigos darbuotojus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su jais, skatina ir skiria jiems
drausmines nuobaudas, tvirtina darbuotojq pareigybes apraSymus;

4.6. teises aktq nustatyta tvarka, suderings su {staigos stebetojq taryba, tvirtina {staigos darbo
apmokejimo tvark4;

4.7. tvirtina i5laidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikamentams, normatyvus, esant steigejo
(savininko) pavedimui ;

4.8. organizuoja vie5uosius konkursus filialq ir padaliniq vadovq pareigoms eiti bei tvirtina
Siq konkursq nuostatus;

4.9. organizuoja ir atsako uZ metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4, [staigos veiklos
ataskaitos, strateginio veiklos plano ir jo igyvendinimo ataskaitos parengim4 ir pateikim4 teises aktq
nustatyta tvarka;

4.10. leidZia teises aktus ir kontroliuoja jq vykdym4;
4.1 l. igyvendina steigejo (savininko) priimtus sprendimus;
4.12. praneSa steigejui (savininkui) apie ivykius, turindius esminds reik5mes [staigos veiklai;
4.13. uZtikrina perduoto pagal panaudos sutarti ir [staigos isigyto turto efektyvq naudojim4 ir

jo apsaug4;
4,14. gavus steigejo (savininko) ra5ti5k4 sutikim4, pasira5o sutartis del [staigos ilgalaikio turto

pardavimo, perleidimo, i5nuomoj imo, ikeitimo, laidavimo juo ;
4.15. kontroliuoja Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimq ir kitq teises aktq vykdym4 {staigoje ir uZtikrina, kad [staigos veikloje bfitq laikomasi
teises aktq reikalavimq;

4.16. priima, svarsto fstaigos darbuotojq, pacientq (klientq) pra5ymus, pasi[lymus ir skundus
bei imasi priemoniq nustatytiems darbo trukumams Salinti;

4.17 . teikia duomenis ir dokumentus juridiniq asmenq registrui;
4.18. veikia fstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
4.19. atstovauja f staigai teisme ir kitose institucijose;
4.20. dalyvauja ivairiq darbo grupir+ ir komisijq veikloje;
4.21. atsako uZ informacijos apie lstaigos veikl4 pateikim4 visuomenei, viesos informacijos

paskelbim4;
4.22. vykdo kitas teises aktuose ir fstaigos istatuose nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYBE

5. [staigos vyriausiasis gydytojas savo veikloje privalo vadovautis Lietuvos Respublikos
istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, fstaigos nuostatais, steigejo lsavininko;
sprendimais, Siuo pareigybes apraSymu ir kitais jo veikl4 reglamentuojandiais teises aktair.

6. fstaigos vyriausiasis gydltojas privalo laikytis Darbo kodekse ir kituose teises aktuose
nurodytq darbuotojq pareigq ir atsako uZ tinkam4 pareigybes apra5yme nustatytq funkcijq vykdym4.


