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NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS 

IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – Laboratorija) Išteklių 

valdymo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbuotojų 

teises, pareigas ir atsakomybę. 

2. Skyrius yra Laboratorijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas 

Laboratorijos direktoriui. 

3. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, skiriamas konkurso tvarka. 

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Laboratorijos 

direktoriaus įsakymais, Laboratorijos nuostatais, Laboratorijos darbo reglamentu, Laboratorijos 

vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

 

II SKYRIUS 

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Skyriaus uždaviniai:  

5.1. dalyvauti formuojant Laboratorijos tikslus atitinkančią personalo valdymo politiką ir 

užtikrinti jos efektyvų įgyvendinimą;  

5.2. dalyvauti formuojant Laboratorijos organizacinę kultūrą; 

5.3. užtikrinti Laboratorijos veiklos, rengiamų teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų teisėtumą 

ir teisinį pagrįstumą bei juridinės technikos reikalavimus atitinkantį jų įforminimą; 

5.4. užtikrinti teisinį atstovavimą Laboratorijai teisme ir kitose institucijose, įstaigose ar 

įmonėse;  

5.5. organizuoti ir užtikrinti teisingos, tikslios ir išsamios informacijos teikimą Nacionaliniam 

bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) Laboratorijos apskaitos ir personalo administravimo 

funkcijoms vykdyti; 

5.6. rengti valstybės biudžeto išlaidų sąmatas ir prižiūrėti jų įgyvendinimą; 

5.7. užtikrinti, kad racionaliai, taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas būtų naudojami 

gauti valstybės biudžeto asignavimai ir kitos Laboratorijos disponuojamos lėšos; 

5.8. užtikrinti finansų kontrolę, kad Laboratorijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei 

disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo 

finansų valdymo principus; 

5.9. užtikrinti teisingą ekonominių rodiklių planavimą ir jų vykdymą, valstybės biudžeto ir 

specialiųjų programų sąmatų projektų sudarymą, patvirtintų programų sąmatų vykdymo kontrolę bei 

ekonominių skaičiavimų ir rodiklių analizę. 

6. Skyriaus funkcijos:  

6.1. vykdyti valstybės biudžeto ir kitų Laboratorijos disponuojamų lėšų pajamų ir išlaidų 

sąmatų vykdymo kontrolę;  

6.2. pagal kompetenciją konsultuoti Laboratorijos darbuotojus buhalterinę apskaitą 

reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;  
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6.3.  teikti NBFC informaciją, reikalingą Laboratorijos apskaitos ir personalo administravimo 

funkcijoms vykdyti; 

6.4. derinti NBFC rengiamus Laboratorijos personalo administravimo dokumentus;  

6.5. pagal kompetenciją teikti Laboratorijos darbuotojams konsultacijas teisės aktų rengimo 

ir taikymo klausimais; 

6.6. kontroliuoti, kad Laboratorijoje būtų laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens 

duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų; 

6.7. pagal kompetenciją Laboratorijos direktoriaus pavedimu, savarankiškai arba kartu su 

kitais Laboratorijos darbuotojais rengti Laboratorijos teisės aktų projektus ar juos derinti; 

6.8. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymus ir kitus teisės aktus; 

6.9.  pagal kompetenciją Laboratorijos direktoriaus pavedimu vertinti kitų valstybės 

institucijų pateiktų derinimui įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus bei teikti 

pastabas ir pasiūlymus; 

6.10. pagal kompetenciją Laboratorijos direktoriaus pavedimu, savarankiškai arba kartu su 

kitais Laboratorijos darbuotojais rengti raštų projektus ar juos derinti; 

6.11.  pagal kompetenciją Laboratorijos direktoriaus pavedimu, savarankiškai arba kartu su 

kitais Laboratorijos darbuotojais rengti sutarčių projektus ar juos derinti;  

6.12.  rengti ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į ieškininius pareiškimus, kitus dokumentus 

teisėsaugos ir teisingumo institucijoms;  

6.13.  rengti vykdomuosius dokumentus ir teikti antstoliams; 

6.14. organizuoti sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą 

žalą privalomojo draudimo pasirašymą; 

6.15. pagal kompetenciją Laboratorijos direktoriaus pavedimu, savarankiškai arba kartu su 

kitais Laboratorijos darbuotojais rengti raštų projektus; 

6.16. rengti įgaliojimus, pažymas, juos registruoti dokumentų valdymo sistemoje;  

6.17. pagal kompetenciją dalyvauti Laboratorijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų 

plano ir ataskaitų rengime; 

6.18. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Laboratorijos veiklos planą;  

6.19. kartu su kitų Laboratorijos skyrių vedėjais atlikti Laboratorijos struktūrinių padalinių 

funkcijų ir Laboratorijos pareigybių analizę;  

6.20. pagal kompetenciją teikti Laboratorijos direktoriui pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių 

poreikio ir efektyvaus panaudojimo; 

6.21. pagal kompetenciją teikti Laboratorijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo organizavimo 

tobulinimo; 

6.22. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Laboratorijos struktūros projektus;  

6.23. pagal kompetenciją rengti Laboratorijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų 

projektus;   

6.24. pagal kompetenciją derinti skyrių nuostatų, kitų struktūrinių padalinių veiklą 

reguliuojančių teisės aktų projektus;  

6.25. pagal kompetenciją derinti pareigybių aprašymų projektus;  

6.26. koordinuoti konkursų struktūrinių padalinių vedėjų pareigoms organizavimą ir vykdymą; 

6.27. padėti Laboratorijos skyrių vedėjams vykdyti darbuotojų atranką; 

6.28. pagal kompetenciją rengti ir derinti Laboratorijos darbuotojų kasmetinių atostogų 

grafikus;  

6.29. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Laboratorijos darbuotojų metinius mokymo 

planus;  

6.30. pagal kompetenciją rengti vidaus mokymus Laboratorijos darbuotojams;  

6.31. pagal kompetenciją derinti studentų praktinio mokymo sutartis ir registruoti dokumentų 

valdymo sistemoje;  

6.32. derinti Laboratorijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir  įkelti  į dokumentų 

valdymo sistemą;  
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6.33. organizuoti metinį Laboratorijos darbuotojų veiklos vertinimą ir vertinimo išvadas 

registruoti dokumentų valdymo sistemoje;   

6.34. registruoti dokumentų valdymo sistemoje užsienio tarnybinių komandiruočių ataskaitas;  

6.35. rengti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo suvestines; 

6.36. pagal kompetenciją teikti ataskaitas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministerijai  ir kitoms įstaigoms; 

6.37. pagal kompetenciją vesti duomenis į dokumentų valdymo sistemą, derinti priskirtus 

dokumentus; 

6.38. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją Laboratorijos interneto 

svetainei; 

6.39. pagal kompetenciją formuoti, tvarkyti ir nustatyta tvarka perduoti archyvui bylas;  

6.40. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose ir 

posėdžiuose;  

6.41. pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis institucijomis, įstaigomis bei 

organizacijomis;  

6.42. pagal kompetenciją konsultuoti ir teikti metodinę – praktinę pagalbą Laboratorijos 

darbuotojams;  

6.43. vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus; 

6.44. vykdyti kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir Laboratorijos direktoriaus pavedimus.  

 

 

 

 

III SKYRIUS 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7. Skyriaus darbuotojų teisės: 

7.1. teikti pasiūlymus, susijusius su skyriaus funkcijų vykdymu; 

7.2. gauti skyriaus funkcijoms vykdyti visą būtiną informaciją ir dokumentus iš Laboratorijos 

administracijos, kitų Laboratorijos struktūrinių padalinių vedėjų bei darbuotojų; 

7.3. tobulinti profesinę kvalifikaciją; 

7.4. dirbti tinkamomis, saugiomis ir sveikatai nekenksmingomis darbo sąlygomis; 

7.5. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis. 

8. Skyriaus darbuotojų pareigos: 

8.1. užtikrinti skyriaus nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymą; 

8.2 užtikrinti funkcijų vykdymo metu gautos informacijos konfidencialumą; 

8.3. užtikrinti nešališkumą vykdant pareigas, siekiant išvengti galimo interesų konflikto; 

8.4. turėti ir kitų pareigų, neprieštaraujančių teisės aktams. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Už funkcijų ir pareigų nevykdymą bei netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

____________________ 


