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VILKAVISXTO PIRMINES SVEII(ATOS iNTTZTUNOS CENTRO
VADOVO PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
1' Pareigybe - vie5osios istaigos Vilkavi5kio pirmines sveikatos
prieZiDros centro
(toliau tekste - {staiga) vadovas.

II. PAREIGYBES PASKIRTIS
2"lstaigos vadovo pareigybe reikalinga uZtikrinti kokybiska
istaigos funkcionavim4
valstybines sveikatos politikos praktin[
igyvendinim4.

ir

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
3' Reikalavimai [staigos vadovo pareigas einandiam asmeniui turi atitikti
bendruosius
ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, patviiintus Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos

ministro [sakymu.

IV. SIAS PAREIGAS EINANEIO VADOVO FUNKCIJOS
4. vykdyti [staigos veiklos planus ir rengti veiklos ataskaitas.
5. Organizuoti visuotinius dalininkq susirinkimus.
6. [gyvendinti visuotinio dalininkq susirinkimo priimtus sprendimus.
7 . AtidarJ/ri ir uLdaryti s4skaitas banke.
8. uZtikrinti {staigos turto efektyvqpanaudojimqir jo apsaug4.
9' Nustatyti darbuotojq etatus, pareigybes, puieiginim utt"yginimus, sudaryti darbo
sutartis ir jas nutraukti.
10. Skirti [staigos darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas.
11' Tvirtinti [staigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojq pareigines instrukcijas,
kitus
vidaus tvarkomuosius dokumentus.
12' Nustatyti lstaigoje taikomus materialiojo turto nusidevejimo ir nematerialiojo
turto
amortizacijos skaidiavimo metodus bei normatyvus.

13' Atstovauti

ir

{staigai teisme, valstybes
savivaldybiq valdymo organuose ir
santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimii.
14. Rengti padaliniq vadovq atestacij4.
15. Suderinus su [staigos stebetojq taryba, tvirtinti istaigos darbuotojq darbo
apmokejimo tvarkq.
16. otganizuoti giesqj[ konkursq [staigos vadovo pavaduotojo, struktDriniq
padaliniq,

,

filialu

ir atstovybiq

vadovq

ir [staigos vyriausiojo buhalterio (buhalterio), o jeigu {sraigos

buhaltering apskait4 tvarko [staigos apskaitos tarnyba (strukturinis padalinys) - aps$aitos tarnybc
(strukt[rinio padalinio) vadovo, pareigoms uiimti ir tvirtinti Sio konkurso tvarkos apra5q.
17. Suderinus su savininku (dalininku), tvirtinti [staigos strukttirq.
I B. Tvirtinti administracijos darbo reglamentq.
19. {staigos vardu pasira5yti dokumentus ir igalioti kitus asmenis vykdyti vadov
funkcijas.
20. Pagal savo kompetencijq[staigos vardu sudaryti sandorius.
21. Be [galiojimo atstovauti {staigai teisme, valdZios ir valdymo institucijosr
bendradarbiauj ant su kitais asmenimis.
22. lstaigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkq susirinkimui privalo pateik
metinp
finansinE atskaitomybE ir praejusiq finansiniq metq [staigos veiklos ataskait4.
[staigos
23. Atlikti kitas visuotinio dalininkq susirinkimo pavestas funkcijas.

v.

SLq.s PAREIGAs

EINANEIo vADovo ATSAKoMYBE

24. {staigos vadovas atsako:
24.L uL pavestq uZdaviniq ir funkcijq vykdymq kvalifikuot4 darbq atlikim4 laikr
tvarkq ir drausmE;
24.2. ui, savo pareigq numatytq Siame pareigybes apra5yme, netinkam4 vykdym4 a
nevykdym4 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeks6
24.3. uZ [statymq paZeidimus, padarytus vykdant savo veiklq pagal Lietuvo
Respublikos administraciniqteises paZeidimrg baudZiam4ji bei civilini kodeksus;
24.4. ti, padaryt4 materialinE Zalq pagal Lietuvos Respublikos darbo ir civilir
kodeksus.

