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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS VIRŠININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

 

 1. Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas. 

 2. Pareigybės lygis – A. 

 3. Pareigybės kategorija – 13. 

 

 

 

II SKYRIUS 

 PASKIRTIS 

 

 

4. Vilniaus pataisos namų (toliau- pataisos namai) Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko 

pareigybė reikalinga atlikti organizacinį metodinį, analitinį bei praktinį darbą siekiant užtikrinti 

nuteistiesiems tapatų, kaip ir laisvėje esantiems ligoniams, gydymą. 

 

 

 

III SKYRIUS 

 VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – 

Bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros uždavinių vykdymo kontrolė ir atitinkamas jų 

įgyvendinimo užtikrinimas. 

 

 

IV SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

 

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

. 6.1. turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą; 

 6.2. turėti galiojančią licenciją verstis medicinos praktika; 

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

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

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su sveikatos priežiūros paslaugų teikimų ir 

bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir 

apskaitos taisykles, įstatymus ir kitas teisės aktų rengimo rekomendacijas bei sugebėti juos taikyti 

savo darbe; 



6.5. mokėti kaupti, sisteminti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir 

pasiūlymus, koordinuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis 

raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti tarnybos veiklą; 

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

6.8. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute. 

 

V SKYRIUS  

PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. vadovauja gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, klinikos laboranto, vaistininko 

darbui, kontroliuoja jų darbą bei asmens sveikatos priežiūros atitikimą sveikatos priežiūros 

standartizacijos norminiams aktams ir asmens sveikatos priežiūros technologijoms, užtikrindamas 

tinkamą nuteistųjų gydymą; 

7.2. supažindina pavaldinius su Sveikatos priežiūros tarnybos ir sveikatos priežiūros veiklą 

reglamentuojančiais norminiais aktais užtikrindamas tinkamų įstatymų, įsakymų vykdymą; 

 7.3. konsultuojasi su atitinkamu specialistu arba nukreipia pacientą pas specialistą į Laisvės 

atėmimo vietų ligoninę arba į viešąją asmens sveikatos priežiūros įstaigą neaiškiu, neprisikirtu jo 

kompetencijai atveju, bei negerėjant ar blogėjant nuteistojo sveikatos būklei ir tęsia, atsižvelgdamas 

į specialistų konsultacijas, tolimesnį gydymą, užtikrindamas gydymo tęstinumo ir sveikatos 

gerinimo paslaugas; 

 7.4. tiria visus ypatingus atvejus sveikatos priežiūros tarnyboje, pavėluoto ligų išaiškinimo, 

staigios mirties arba žalos sveikatai atvejus ir skubiai apie informuoja pataisos namų vadovybę bei 

sveikatos priežiūros kontrolės institucijas užtikrindamas nuteistųjų sveikatos gerinimo paslaugas; 

 7.5. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, seminaruose nagrinėjančiuose sveikatos 

priežiūros klausimus, užtikrindamas profesinės kvalifikacijos tobulinimą; 

 7.6. užtikrina medicininio būtinumo principu pagrįstą vaistų vartojimą, užtikrindamas 

teisinga vaistų apskaita ir nurašymą; 

 7.7. dalyvauja paskirstymo ir drausmės komisijos darbe; 

 7.8. supažindina įstaigos direktorių su sanitarinių – higieninių taisyklių pažeidimais bei 

esančiais trūkumais, uždraudžia išduoti nekokybiškai paruoštą maistą, užtikrindamas 

priešepidemines priemones įstaigoje; 

7.9. rengia ataskaitas apie Sveikatos priežiūros tarnybos darbo planų vykdymą, teikia 

informaciją Kalėjimų departamentui apie sveikatos priežiūros paslaugas ir statistinius duomenis, 

užtikrindamas tinkamą funkcijų ir uždavinių atlikimą; 

7.10. teikia pasiūlymus Vilniaus pataisos namų pagrindinių priemonių planų bei rengia 

Sveikatos priežiūros tarnybos ketvirčio planus; 

7.11. atleidžia nuo darbo, izoliuoja sergančius užkrečiamomis ligomis nuteistuosius, 

užtikrindamas priešepidemines priemones įstaigoje; 

7.12. rengia Sveikatos priežiūros tarnybos nuostatus ir pareigybių aprašymus, supažindina 

tarnybos darbuotojus su pareigybių aprašymais; 

7.13. organizuoja medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimą; 

7.14. organizuoja pataisos namų aprūpinimą vaistais ir kitomis medicininėmis prekėmis jų 

resurso sudarymą, užtikrindamas tinkamą nuteistųjų gydymą; 

7.15. keičiasi informacija su kitais sveikatos sistemos subjektais pataisos namuose 

atliekančių bausmę nuteistųjų sveikatos klausimais; 

7.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus, siekdamas 

užtikrinti Sveikatos priežiūros tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą. 



 

 

 

 

 

VI SKYRIUS 

 PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

 

8. Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkas pavaldus pataisos namų direktoriaus 

pavaduotojui. 

 

    _________________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau 

 

 

____________________________________ 
  (darbuotojo pareigos) 

 

____________________________________ 
  (parašas) 

 

____________________________________ 
  (vardas ir pavardė) 

 

____________________________________ 
          (data) 


