
Pareigybės aprašymas 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA  

 

1. Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 16. 

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga metodiškai vadovauti ir kontroliuoti laisvės 

atėmimo vietose laikomų suimtųjų, arešto ir laisvės atėmimo bausmes atliekančiųjų nuteistųjų (toliau – 

suimtieji ir nuteistieji) sveikatos priežiūrą, koordinuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą.  

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – skyriaus vidaus 

administravimas ir specialiojoje veiklos srityje – suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūra. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar 

visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vientisųjų studijų 

magistro kvalifikacinį laipsnį);  

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros srityje; 

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai 

vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės padaliniui ar analogiškos 

trukmės sveikatos priežiūros organizavimo patirtį, kuriai prilyginama darbas organizuojant ir koordinuojant 

sveikatos priežiūros tarnybų (padalinių) darbą; 

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ir bausmių vykdymo 

sistemos veikla susijusius teisės aktus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymus ir 

kitas teisės aktų rengimo rekomendacijas; 

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus, mokėti kaupti, sisteminti ir 

apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, koordinuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų 

vykdymą;  

6.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, Internet Explorer kompiuterine programa; 

7. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta 

informacija. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

8.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą vykdant skyriui priskirtas funkcijas ir sprendžiant 

skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus: rengia skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, 

planus, ataskaitas, atestacijos lapus, tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, teikimus ir kt.; paskirsto ir vykdo 

pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą; užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir 

priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą laiku;  

8.2. metodiškai vadovauja bei kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūrą Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose laisvės atėmimo vietose, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, organizuoja laisvės atėmimo 



įstaigų medicinos darbuotojams pasitarimus aktualiais sveikatos priežiūros klausimais, užtikrindamas 

asmenų, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros padalinių ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos 

teisėtumą, tinkamą funkcijų ir uždavinių atlikimą; 

8.3. kontroliuoja, ar laisvės atėmimo įstaigų medicinos personalas turi licencijas, leidžiančias užsiimti 

medicinine veikla, ir esant būtinumui, tarpininkauja kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursų klausimais;  

8.4. dalyvauja planuojant iš valstybės biudžeto lėšų vykdomą sveikatos priežiūros veiklą Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose įstaigose; 

8.5. organizuoja sąlygų viešiesiems vaistų ir medicininės įrangos pirkimams rengimą, kontroliuoja 

medicininės įrangos, inventoriaus, vaistų ir kitų medicininių prekių, įsigyjamų iš valstybės biudžeto lėšų, 

pirkimą, apskaitą ir naudojimą;  

8.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, sveikatinamo veiklos priemones bei 

programas, teikia pastabas ir pasiūlymus į kitų institucijų rengiamus teisės aktų projektus, užtikrindamas 

teisėtą pavaldžių įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklą;  

8.7. bendradarbiauja, palaiko dalykinius ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių sveikatos 

subjektais, institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, vykdančiomis veiklą sveikatos priežiūros srityje; 

8.8. informuoja Kalėjimų departamento direktorių ir direktoriaus pavaduotoją, kuruojantį skyriaus veiklą, 

apie nustatytus Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų sveikatos priežiūros padalinių ir Laisvės atėmimo 

vietų ligoninės veiklos trūkumus ir siūlo priemones jiems šalinti; 

8.9. analizuoja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų sveikatos priežiūros padalinių ir Laisvės atėmimo 

vietų ligoninės veiklą ir teikia pasiūlymus Kalėjimų departamento vadovybei dėl šios veiklos tobulinimo; 

8.10. koordinuoja narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo stebėseną laisvės atėmimo vietų 

įstaigose; 

8.11. koordinuoja ir kontroliuoja infekcinių ligų profilaktikos priemonių įgyvendinimą laisvės atėmimo 

įstaigose laikomiems asmenims;  

8.12. pagal savo kompetenciją rengia informacinius pranešimus visuomenei sveikatos priežiūros ir 

narkomanijos prevencijos klausimais;  

8.13. kontroliuoja ir pateikia informaciją Kalėjimų departamento vadovybei apie epidemiologinio lygio 

situaciją Kalėjimų departamentui pavaldžiose laisvės atėmimo vietose; 

8.14. dalyvauja nuteistųjų ir suimtųjų priėmimuose asmeniniais klausimais, užtikrinant Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų sveikatos priežiūros padalinių ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos 

teisėtumą, galimų pažeidimų nustatymą; 

8.15. organizuoja procedūrų vadovų ir kokybės vadybos standartų, užtikrinančių rezultatyvų sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo planavimą ir vykdymą, parengimą; 

8.16. organizuoja ir dalyvauja Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros 

padalinių ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų ir darbuotojų veiklos patikrinimuose, užtikrindamas 

tinkamą jų tarnybinių funkcijų vykdymą ir darbo drausmės kontrolę; 

8.17. skyriaus kompetencijos ribose organizuoja ir kontroliuoja savalaikį Kalėjimų departamente gautų 

piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimų (prašymų), pasiūlymų ir skundų nagrinėjimą, užtikrindamas 

asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; 

8.18. analizuoja ir apibendrina Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų pateiktą statistinę 

informaciją, susijusią su asmens sveikatos priežiūra, užtikrindamas specialios informacijos apie asmenį 

konfidencialumą ir anonimiškumą; 

8.19. atstovauja Kalėjimų departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, dalyvauja 

seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose; 

8.20. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų departamento 

vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir 

funkcijos. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriaus 

pavaduotojui, kuruojančiam skyriaus veiklą. 


