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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
JSAKYMAS
DtL LIETUVOS RESP BLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATARfiJO
pareigybEs apraSymo TVIRTENIMO
2014 m. rug s ej.o 4

d. Nr. V-944

Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos svokatos apsaugos mmistenjo
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998 m. liepos 24 d. nutanmu Nr 926
sveikatos a saugos ministerijos n ostatp patvirtinuno , 17.10 papunkira ir atsi2velgdain 1 .
tamautoji} areigybip apraSymo ir vertinimo metodik patvirtmt Lietuvos Respublik V
2002 geguzes 20 d. n tarimu Nr. 685 „Del Valstybes tamautoj pareigybii} aprasymo ir vertimm
metodikospatvirdmmo :

Respublikos sveikatoS apsa gos ministro patarejo pareigybes

apraSym (pridedama).

gall0S Li6tuv0S Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2010 m. kovo 18 d. jsakyma Nr. V-201 „Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mmistr
patarejo pareigybes apraSymo tvirtinimo su vis is pakeitimais ir papil ymais.

Rimante SalaSeviciene

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2014 m. rug'sej.o 4 d.

fsakymuNr. V-3HH

LIETUVOS RESPUBLIKOS SV IKATOS APSA GOS MINISTRO PATAREJO
PAREIGYBfiS APRA§YMAS
ISKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
!
I,

1. Lietuvos Respublikos sveikatos a saugos ministro patarejas yrapolitinio (as eninio)
pasitikejimo valstybes tamautojas.
2. Pareigybes lygis - A.

3. Pareigybes kategorija-18.

II SKYRIUS
PASKIR lS
4. Lietuvos Respu likos sveik tos apsaugos ministro patarejo pareigybe skirta padeti
Lietuvos Respu likos sveikatos apsaugos ministrui (toliau ministras) suformuoti politines
nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos jgyvendinti Europos S jungos ir taiptautines
paramos, e. sveikatos, farmacijos, integmotos sveikatos prieziuros bei asmens sveikatos prieziuros

paslaugij poreikiij nustatymo ir j 4 tenkinimo srityse.

in SKYRIUS
VEIKLOS SRI IS
1

5. §ias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo fimkcijas Europos S j ngos ir
tarptautines paramos, e. sveikatos, farmacijos, integmotos sveikatos prieziuros bei as ens

sveik tos prie iuros paslaugij poreikiij nusta ymo ir ji} tenkinimo srityse (specialiosios veiklos
sritys).

IV SKYRIUS

SPECIALUS REIKALAVIMAISIAS PAREIGAS EDNfANCIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
6. Valstybes tamautojas, einantis §ias pareigas, turi atitikti siuos specialius reikalavi us:
6.1. tureti aukgt jj umversitetinj ar j m prilygint . socialiniij ar biomedicinos mokslij

studijij srities igsilavinim ;
.2. tureti ne maZesn? kaip 3 met dar o patirtj sveikatos sistemos srityje;
6.3. moketi anghj kal ne zemesniu kaip pazengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. iSmanyti Lietuvos Res u likos fstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausy es
nutari us, kitus teises aktus, reglamentuojan£ius Lietuvos sveikatos sistemos veikla ei struktur ,
vies jj administravimq, valstybes tamybos ir sutartinius darbo santykius;
6.5. moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij ir rengti bei tei tl
igvadas;

6.6. s landZiai reikgti mintis ra§tu ir ZodZiu, igmanyti teises aktq ir kitij dokumenti
rengimo taisykles, moketi dirbti kompiuteriu ir giuolaikinemis informacinemis technologijomis
(MS Office programinis aketas, intemetas, ele troninis pagtas).
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V SKYRIUS
Sias pareigas einancio valsty es TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo sias funkcijas:
7-l. padcda mmistajj suformuoti politines nuostat s ir prioritetus, priimti sprendimus ir
juos [gyvendinti asmens sveikatos prieziuios, Europos S ungos ir taiptautines paramos, e.

sveikatos bei fannacijos srityse;
_ 7-2- Pa8a' kompetenciji} dalyvauja rengiant teises akft} projektus asmens sveikatos
pneziuros, Euro os S jungos ir tarptautines paramos, e. sveikatos bei fannacijos srityse;

7.3. analizuoja ir teikia siulymus del asmens sveikatos prieziuros paslaugp poreikio,
masto, profiliik lygi nustatymo ir askirstymo;
7.4. analizuoja ir teikia siulymus del LNSS tinklo strategijos, pletros, konsolidavimo ir
optimizavimo;

7.5. analizuoja ir teikia siulymus del integruotos sveikatos prieziuros;
7.6. dalyvauja sprendziant fannacijos klausimus;
7.7. ministro pavedimu atstovauja ministerijai klausimais, susijusiais su vykdomomis

fimkcijomis, ziniasklaidoje; 1
7.8. ministro pavedimu vadovauj ar dalyvauja sveikatos prieziuros jstaigi} stebetojp
tarybose, dalininkii susirinkimuose, kiti d rbo grupii , komisijij, komitetij, tarybp veikloje;
7.9. dalyv uja Seimo komitetij, Vyri usybes posed iuose, Vyriausybes pasitarimuose,
kitij ministerijij ar ki valstybes institucijp or anizuojamuose pasitarimuose, kuriuose s rendzia i

jo kompetencijai priklausantys klausi ai;
7.10. uztikrina, kad vie§ai ir oficiali i tamybos klausimais reiSkiama nuomone
nepriegtarautij oficialiai ministerijos ozicijai;
7.11; savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojanciais teises aktais, ministro
jsaky ais, inisterijos nuost t is ir darbo regla entu, siuo pareigybes pras u;
7.12. laiku ir kokybisk i vykdo kitus inistro pavedi us zodziu ir rastu, sieki nt
mimsterijos strateginiij tikslij jgyvendinimo ei asmenigkai atsako u pavestij darbij bei avedimij
atlikim

.

;

•
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VI SKYRIUS

SIAS PAREIGAS EIN NCIO VALSTYBfeS TARNA TOJO PAVALDUMAS
8. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.
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