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L1ETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
(SAKYMAS

DEL KVALIFIKACINiy REIKALAVIMU LIETUVOS NACIONALINES SVEIKATOS SISTEMOS
BlUDZETINiy IR VIESgjy (STAIGy, jy PADALINIU IR FILIALyVADOVAMS TVIRTINIMO

2001 m. geguzes25 d. Nr. 299
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos prieziuros jstaigq jstatymo 15 str. (Zin., 1998,
Nr. 109-2995),

1.	Tvirtinu kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos biudzetiniq ir
viesqji| jstaigq, jqpadaliniq ir filialq vadovams (pridedama).

2.	Laikau netekusiu galios Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. spalio 9 d.jsakym^ Nr. 533
,,061 kvalifikaciniq reikalavimij tvirtinimo" (Zin., 1997, Nr. 93-2348).

3.

KEISTA:
1.	2004 06 07 jsakymu Nr. V-424 (nuo 2004 06 20)

(Zin., 2004, Nr. 96-3558)
2.	2010 03 29 jsakymu Nr. V-224 (nuo 2010 05 28)

(Zin., 2010, Nr. 61-3009)

Jsakymo vykdymo kontrol^ pavedu vioeministrui pagal administruojam^ sritj.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

PATVIRTINTA
sveikatos apsaugos ministro
2001 m. geguzes 25 d. jsakymu Nr. 299

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 12 22
(Zin., 2012, Nr. 151-7729)

INFOLEX PASTABA: 2012 12 18isakymo Nr. V-1181 (Zin., 2012, Nr. 151-7729) 2 punkte
nustatyta, kad sisjsakymas taikomas tik Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos biudzetiniq ir viesqjLj
jstaigq, ji! padaliniq ir filial^ vadovams, priimamiems j pareigas posio jsakymo jsigaliojimo.

KVALIF1KAC1NIAI REIKALAVIMAI LIETUVOS NACIONALINES SVEIKATOS SISTEMOS
BlUDZETINiy IR VIESyjy JSTAIGy, jy PADALINiy IR FILIALy VADOVAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kvaiifikaciniai reikalavimai Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos biudzetiniij ir viesqjq
jstaigq, jqpadaliniq ir filialq vadovams (toliau - Kvaiifikaciniai reikalavimai) nustato bendruosius ir
specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos valstybes ir

savivaldybiq biudzetiniq ir viesijjLj jstaigij (toliau - jstaiga), jq padaliniq ir filialq vadovams (toliau -
vadovas), jy papildom^ kompetencij^.

http://www.infolex.lt/ta/eLexOrigmalText.aspx?aktoid=90329&redid=14 2015.01.30



Tekstas spausdirdmui Tinklio puslapis 2 is 4

2.	Kvalifikaciniai reikalavimai netaikomi jstaigq, kuriq steigeja yra Krasto apsaugos ministerija ar
Vidaus reikalq ministerija, vadovams.

3.	Kvalifikaciniuose reikalavimuose vartojama s^voka „administracinio darbo patirtis" suprantama

kaip darbo patirtis, jgyta vadovaujant valstybes ar savivaldybes institucijai ar jstaigai, ar privaciam
juridiniam asmeniui, jy fllialams ar padaliniams, taip pat atliekant personalo administravimo funkcijas,

organizuojant finansiniijistekliq valdym^, paskirstym^ ir (arba) jq panaudojimo kontrol^ ir (arba)
rengiant, organizuojant ir (arba) koordinuojant jstaigos veikios piano rengimqir jgyvendinim^.

II. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4.	Asmuo, siekiantis eitijstaigos ar jos filialo vadovo pareigas, turi atitikti siuos bendruosius
reikalavimus:

4.1.	buti Lietuvos Respubiikos pilietis arba tureti leidim^ nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4.2.	moketi valstybin§ kalbqpagal treci^j^ valstybines kaibos mokejimo kategorij^, nustatyt^

Lietuvos Respubiikos Vyriausybes 2003 m. gruodzio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dei valstybines kaibos
mokejimo kategorijq patvirtinimo ir jgyvendinimo" (2in., 2003, Nr. 123-5618);

4.3.	tureti aukst^jjuniversitetinj ar jam prilygint^ issilavinim^ (magistro kvalifikacin] laipsnj);
4.4.	tureti ne mazesn§ kaip 5 metqadministracinio darbo sveikatos prieziuros ir (arba) socialiniq

paslaugq ir (arba) universitetiniq studijq ir mokslo srityse patirties, mokslo laipsnj,pedagoginj vard^
(taikoma tik asmenims, siekiantiems eiti respubiikos lygmens universiteto ligonines vadovo pareigas);

KBSTA:
2013 03 12 jsakymu Nr. V-254 (nuo 2013 03 17)
(Zin., 2013, Nr. 28-1347)

4.5.	tureti administracinio darbo sveikatos prieziuros ir (arba) socialiniq paslaugq srityse patirties:
4.5.1.	ne maziau kaip 5 metus, jei pretenduojama j respubiikos iygmens stacionarines asmens

sveikatos prieziuros jstaigos vadovo pareigas (isskyrus asmenis, siekiancius eiti respubiikos lygmens
universiteto ligonines vadovo pareigas);

KBSTA:
2013 03 12isakymu Nr. V-254 (nuo 2013 03 17)
(Zin., 2013, Nr. 28-1347)

4.5.2.	ne maziau kaip 3 metus, jei pretenduojama j:

4.5.2.1.	regiono lygmens stacionarines asmens sveikatos prieziuros jstaigos vadovo pareigas;

4.5.2.2.	rajono lygmens stacionarines asmens sveikatos prieziuros jstaigos, teikiancios
stacionarines chirurgijos pasiaugas, vadovo pareigas;

4.5.2.3.	ambulatorines sveikatos prieziuros pasiaugas teikiancios asmens sveikatos prieziuros

jstaigos, kurioje paskutiniais kalendoriniais metals iki vieso konkurso vadovo pareigoms eiti (toliau -
konkursas) vidutinis darbuotojq skaicius buvo 250 darbuotojq ir daugiau, vadovo pareigas;

4.5.2.4.	Kvalifikaciniqreikalavimq 4.5.1 punkte nurodytos jstaigos filialo vadovo pareigas;

4.5.3.	ne maziau kaip 2 metus, jei pretenduojama j rajono lygmens stacionarines asmens

sveikatos prieziurosjstaigos, neteikiancios stacionariniq chirurgijos paslaugq, vadovo pareigas;
4.5.4.	ne maziau kaip 1 metus, jei pretenduojama j:

4.5.4.1.	ambulatorines asmens sveikatos prieziuros pasiaugas teikiancios asmens sveikatos

prieziurosjstaigos, kurioje paskutiniais kalendoriniais metais iki konkurso vidutinis darbuotojq skaicius
buvo maziau kaip 250 darbuotojq ir daugiau kaip 10 darbuotojq, vadovo pareigas;

4.5.4.2.	Kvalifikaciniqreikalavimq 4.5.2.1, 4.5.2.2, 4.5.2.3 ir 4.5.3 punktuose nurodytq jstaigqfilialq
vadovo pareigas;

4.5.4.3.	pirmines stacionarines asmens sveikatos prieziuros jstaigos vadovo pareigas;

http://www.infolex.lt/ta/eLexOriginalText.aspx?aktoid=90329&redid=14 2015.01.30



Tekstas spausdinimui Tinklio puslapis 3 is 4

4.5.4.4. kity sveikatos prieziuros jstaigq, nenurodytq Kvalifikaciniuose reikalavimuose, vadovo
pareigas;

4.6. tureti ne maziau kaip 1 metqdarbo sveikatos prieziuros ir (arba) socialiniq paslaugq srityje
patirtj, jei pretenduojama j:

4.6.1.	ambulatorines asmens sveikatos prieziuros paslaugas teikiancios asmens sveikatos

prieziurosjstaigos, kurioje paskutiniais kalendoriniais metais iki konkurso vidutinis darbuotojq skaicius
buvo 10 ir maziau darbuotojq, vadovo pareigas;

4.6.2.	Kvalifikaciniq reikalavimLj4.5.4.1! 4.5.4.3 ir 4.5.4.4 punktuose nurodytq jstaigq filialq vadovo

pareigas;
4.6.3.	savivaldybes visuomenes sveikatos biuro vadovo pareigas.

5.	Asmuo, siekiantis eitijstaigos padalinio vadovo pareigas, turi atitikti Kvalifikaciniq
reikalavimq4.1 ir4.2 punktuose nustatytus bendruosius kvalifikacinius reikalavimus ir:

5.1.	tureti su padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis susijusios srities aukst^jj
universitetinj ar jam prilygint^ issilavinim^ (magistro kvalifikacinj laipsnj) ir ne maziau kaip 1 metq
darbo patirt] sioje srityje, jei pretenduojama [ medicinos ar odontologijos padalinio vadovo pareigas;

5.2.	tureti aukst^jjuniversitetinj ar jam prilygint^ issilavinimq ir ne maziau kaip 1 metq darbo patirtj
su padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis susijusioje srityje, jei pretenduojama j ne
medicinos (personalo, viesqjq pirkimq, teises, ekonomikos, finansq ir kt.) padalinio, isskyrus 5.4
punkte nurodytus atvejus, vadovo pareigas;

5.3.	tureti aukst^jj issilavinimafbakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinj iaipsnj), jei
pretenduojama eiti savivaldybes visuomenes sveikatos biuro padalinio vadovo pareigas;

5.4.	tureti vidurinj issilavinim^ir jgyt^ kvalifikacij^ ir ne maziau kaip 1 metq darbo patirtj su
padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis susijusioje srityje, jei pretenduojama japtarnavimo
(pvz., ukio, archyvo, transporto, dokumentq valdymo, maitinimo ir kt.) padalinio vadovo pareigas.

III. SPECIALIEJ1 KVALIF1KACINIAI REIKALAVIMAI

6.	Asmuo, siekiantis eitijstaigos, jos padalinio ar filialo vadovo pareigas (toliau - pretendentas),
turi atitikti siuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.	ismanyti ir gebeti taikyti Lietuvos Respublikos jstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimus, sveikatos apsaugos ministro jsakymus bei kitus teises aktus, reglamentuojancius
sveikatinimo veiklos planavim^, organizavim^ ir vykdym^, sveikatos prieziurosjstaigq administravim^ ir
finansavim^, darbo santykiq organizavim^;

6.2.	zinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teises, vadybos, finansq, personalo valdymo,

administravimo bei darbo santykiq reguliavimo pagrindus ir gebeti taikyti sias zinias organizuojant bei
planuojant sveikatinimo veikl^;

6.3.	moketi naudotissiuoiaikinemis technologijomis ir rysio priemonemis (MS Office programomis,
interneto narsykie (-emis), elektroninio pasto programa (-omis) ir kt.);

6.4.	zinoti mokslo ir studijqveiklos planavimo, organizavimo ir vykdymo reguliavimo pagrindus ir
gebeti taikyti sias zinias organizuojant bei planuojant medicinos studijas, sveikatos prieziuros
speciaiistq kvaiifikacijos tobulinim^ ir mokslinius tyrimus (taikoma tik asmenims, siekiantiems eiti
respublikos lygmens universiteto ligonines vadovo pareigas).

KEISTA:
2013 03 12isakymu Nr. V-254 (nuo 2013 03 17)
(Zin., 2013, Nr. 28-1347)

IV. PAPILDOMA KOMPETENCIJA

7.	Pretendento papildoma kompetencija laikoma:
7.1. vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jq padaliniams, filialams) patirtis;
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7.2.	jgytas aukstasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslg studijii srities
medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenes sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijy krypciq

issilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslq studijq srities medicinos ir
sveikatos arba gyvybes mokslq studijij krypciq grupiq, arba sociaiiniii mokslq studijq srities
ekonomikos, teises arba viesojo administravimo studijq krypties mokslo laipsnis;

7.3.	kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslines publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo
veiklos strateginio planavimo, vaidymo bei organizavimo, visuomenes sveikatos, sveikatos prieziuros

reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teises, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo,

informaciniq technologijq, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse
per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimsiliudijancius pazymejimus ar
moksliniq publikacijq kopijas);

7.4.	darbdavio (-iq) ir (arba) aukstojo mokslo jstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui
pateikus rekomendacinj rastq apie savo profesin§ patirtj (vykdytq veikl^) ir darbo kokyb§);

7.5.	Europos Sqjungos oficialiqkalbq (anglq, vokieciq ar prancuzq) mokejimas ne zemesniu kaip
pazengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokejimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m.
gruodzio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB del bendros Bendrijos
sistemos siekiant uztikrinti kvalifikacijq ir gebejimqskaidrum^ (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

8.

KEISTA:
2013 03 12 isakymu Nr. V-254 (nuo 2013 03 17)

(Zin., 2013, Nr. 28-1347)

Pretendento papildomos kompetencijos galimas maksimalus jvertinimas yra 5 balai. Uz
pretendento papildomas kompetencijas, nurodytas viename is Kvalifikaciniq reikalavimq7.1-7.5
punktq, skiriamas 1 balas, nepriklausomai nuo to, kiek atitinkamame punkte nurodytq papildomq
kompetencijq pretendentas turi.

9.

KEISTA:
2013 03 12 jsakymu Nr. V-254 (nuo 2013 03 1 7)

(Zin., 2013, Nr. 28-1347)

Papiidoma kompetencija vertinama geriausiai jvertintiems pretendentams surinkus po lygiai balq.

Neoficialus tekstas
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