
Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, buveinė A. Jakšto g. 4, LT-

35138 Panevėžys, įstaigos kodas – 302705738, skelbia konkursą eiti Psichikos sveikatos centro 

vedėjo – gydytojo psichiatro pareigas. 

Pagrindinės funkcijos:  
1. Planuoti, organizuoti ir koordinuoti Psichikos sveikatos centro  darbą bei užtikrinti, kad 

pavaldūs darbuotojai tinkamai atliktų savo pareigas, užtikrinti šio centro efektyvų darbą, vidaus 

tvarkos taisyklių laikymąsi, darbų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų vykdymą; 

2. Užtikrinti, kad centro darbuotojai aiškiai, teisingai ir laiku pildytų medicininę 

dokumentaciją; 

3. Analizuoti centro gydytojų darbo krūvį, gydymo apimtis ir kokybę; 

4. Užsakyti centro darbui būtinas priemones, sekti jų naudojimą ir nurašymą; 

5. Pagal kompetenciją pildyti viešųjų pirkimų paraiškas prekėms ir paslaugoms pirkti ir 

teikti jas Viešųjų pirkimų specialistui;  

6. Konsultuoti ligonius ir spręsti gydymo problemas, kurių negali išspręsti gydytojai 

psichiatrai, organizuoti konsiliumus, psichiatrų gydytojų konsultacijų komisiją. 

7. Sudaryti metines ir kitas ataskaitas, analizuoti centro darbą. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai: 
1. Turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir gydytojo psichiatro licenciją;  

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, teisinius darbo santykius, 

viešųjų pirkimų inicijavimo ir organizavimo procedūras, materialinių vertybių įsigijimą, naudojimą 

bei nurašymą ir kt.; 

3. Mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu, išmanyti dokumentų 

rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu; 

4. Sugebėti savarankiškai planuoti  ir organizuoti savo darbą bei pavaldžių skyrių veiklą; 

5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Exel, Power Point), naudotis internetu;  

6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

7. Būti pareigingu, kruopščiu, sąžiningu, kūrybingu, gebėti bendrauti. 

Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:   

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį išsilavinimą, informacinių 

technologijų išmanymą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas; 

3. Gyvenimo aprašymą; 

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal priedą); 

5. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir įgūdžius. 

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu 

pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai, nurodytus dokumentus Personalo skyriaus vedėja 

(patikrinusi, ar juos atitinka pateiktosios dokumentų kopijos) grąžina pretendentui dokumentų 

priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos tik nurodytų 

dokumentų kopijos, patvirtintos notaro. 

Dokumentai priimami ir išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama: 14 

kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento internetinėje 

svetainėje dienos poliklinikos Personalo skyriuje (301 kab.), adresu A. Jakšto g. 4, Panevėžys. 

Darbo laikas: pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 16.45. 

Pietų pertrauka – 12.00 val. iki 12.45. 

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis). 

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama Personalo skyriuje (301 kab., tel. 8 45 583 

815). 

_______ 


