Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A. Jakšto g. 4, LT-35138
Panevėžys, įstaigos kodas – 302705738, skelbia konkursą eiti Vyriausiojo gydytojo pavaduotojo
asmens sveikatos priežiūrai pareigas.
Pagrindinės funkcijos:
1.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti įstaigos padalinių, teikiančių asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, kokybiškų paslaugų teikimą;
1.2. rengti įstaigos plėtros planus, veiklos ir kokybės dokumentus, ataskaitas ir kt.;
1.3. užtikrinti vidaus ir išorės sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių dokumentų
įgyvendinimą;
1.4. pavaduoti vyriausiąjį gydytoją kasmetinių atostogų, kvalifikacijos kėlimo,
komandiruočių ir laikinojo nedarbingumo metu.
I.

II.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir
ne mažiau kaip 2 metus organizacinio darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
srityje;
2.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus,
reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros
įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
2.3. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo
valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias
organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
2.4. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais
sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
2.5. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos padalinių veiklos sritis ir siūlyti tinkamus krizių
valdymo modelius;
2.6. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
2.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų
rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis)
ir kt.);
2.8. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti
pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno
darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti
ir kontroliuoti įstaigos padalinių darbą.
2.9. būti Lietuvos Respublikos piliečiu, mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis
raštu, žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.10. būti pareigingu, kruopščiu, sąžiningu, kūrybingu, gebančiu bendrauti.
;

III. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir
kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3.3. gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos
adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą
(nurodyti dalykines savybes), įgūdžius būtinus pareigybei užimti;
3.4. užpildytą pretendento anketą (pagal priedą).

Dokumentai priimami ir išsami informacija apie skelbiamą konkursą: 14 kalendorinių
dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir
poliklinikos interneto svetainėje. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl
pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl
pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms
dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;
Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Informacija teikiama telefonu: (8 45) 583 815.
Pretendento anketos forma: pretendento_anketa
––––––––––––––––

PRETENDENTO ANKETA
__________________
(data)

__________________
(sudarymo vieta)

1.Pretendentas
_______________________________________________________________________
(vardas ir pavardė, gimimo data)

2. Valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos (toliau – įmonė, įstaiga) savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija arba įmonė, įstaiga, kuriai pateikiama anketa
______________________________________________________________________________
3. Įmonės, įstaigos pavadinimas ir pareigybė įmonėje, įstaigoje, į kurią pretenduojama
________________________________________________________________________________
4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įmonėje, įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja
artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis,
vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar
kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įmonėje, įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu
pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą? _______________________________
________________________________________________________________________________
(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

5. Ar įstatymai draudžia arba Jums atimta teisė užimti pareigybę, nurodytą šios anketos 3
punkte?
________________________________________________________________________________
6. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės
tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta
turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)

7. Ar esate pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems
interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo
nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai?
________________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)

8. Ar esate uždraustos organizacijos narys?
______________________________________________________________________________
9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo
sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3
metai?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai
veiksniu)?_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (į šį klausimą privalo atsakyti tik
pretendentas
į
įmonės,
įstaigos
vadovo
pareigybę)?______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga,
nurodyta šios anketos 3 punkte)

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi
šioje anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytą
pareigybę tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi.
Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios
anketos 3 punkte nurodytą pareigybę, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti
atleistas iš jų.
Pretendentas
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

