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PERSONALO VADOVO PAREIGII\E INSTRUKCIJA NR.PI.29

I.BENDROJI DALIS

'
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l.Personalo vadovu skiriamas asmuo, turintis auk5t4ji universitetini i5silavinimq.
2.Personalo vadovas skiriamas ir atleidZiamas vyriausiojo gydytojo isakymu.
3 .Personalo vadovas tiesiogiai pavaldus vyriausiaj am gydytojui.
4.Personalo vadovas turi Zinoti (iSmanyi, moketi):
4.l.istatymus ir kitus teises aktus, reglamentuojandius [mones personalo vadybos veiklq
4.2.darbo istafymus;
4. 3. Siuolaikines personalo valdymo koncepcij as ;
A. .darbo motyvacijos ir personalo vertinimo sistemos pagrindus;
4.5.personalo mokymo bei kvalifikacijos kelimo formas ir metodus;
4.6.darbo sutardiq (kontraktq) rengimo tvarkq
4.7.[mones valdymo strukttirqbei jos personalo sudeti;
4. S.dalykinio bendravimo etik4;
4.9,pai.arryiq Salies ir uZsienio patirti personalo valdymo srityje;
4. 1 O.dokumentq valdymo pagrindus;
4. I I .personalo valdymo ir kitas kompiuterines programas;
4. l2.darbo tvarkos taisykles;
1.1.), jo pareigas atlieka
5.Jei nera personalo vadovo (komandiruote, atostogos, liga
nustat5rta t.:,rarka paskirtas asmuo, kuris igyja atitinkamas teises ir atsako uZ tinkamajam suteiktq
pareigrlvykdymq.
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II. PAREIGOS
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7. Personalo vadovas:

T.l.organzuoja darb4 su personalu, remdamasis bendrais ipones vystymosi tikslais ir
konkrediomis kadnl politikos kryptimis, siekdamas efektyviai valdyti darbuotojus ir skatinti jq
profesin[ tobulejim6
7.2.[moneje uZtikrina reikiamq specialybiq profesijq ir kvalifikacijrl darbuotojq
komplektavimq;
7.3.nustato personalo poreik[;
7.4.siekdamas komplektuoti darbuotojq personal6 vykdo personalo atrank4 rengia pokalbius
su norindiais [sidarbinti,taip pat su mokslo [staigu absolventais;
T.S.organrmoja personalo mokym4 koordinuoja darbuotojU kvalifikacijos kelimo ir jq
karjeros vystymo darb6
T.6.informacijq susijusiq su personalo klausimais, ir kitus svarbius sprendimus personalo
klausimais teikia visiems darbuotojam;;
T.T.orgdnizuoja darbuotojU darbo veiklos, atestacijq konkursq laisvoms vietoms uZimti

[vertinimq

1

2

7.8.karil su strukttiriniq padaliniq vadovais dalyvauja sprendZiant darbuotojq samdymo,
perkelimo, pareigq paauk5tinimo, paZeminimo, drausminiq nuobaudq skyrimo, atleidimo
klausimus;
7 .9.rengia darbuotojq dalykiniq savybirg jq karjeros motyvavimo ivertinimq
7. I 0.konsultuoj a [vairiU lygirt vadows personalo valdymo klausimais;
7.11 .dalyvauja planuojant socialini kolektyvo vystym4si, sprendZia darbo gindus ir konfliktus;
7.l2.raio ir formina darbo sutartis (kontraktus), tvarko asmenines darbuotojrl bylas ir kit4 su
personalu susij usi4 dokumentacij 4;
7 .13 .v adovauj a jam pavaldiems darbuotoj ams.

III.TEISES
S.Personalo vadovas turi teisg:

8.l.susipaZinti su [mones vadovybes sprendimrlprojektais, susijusiais sujo veikla;
8.2.siulyti vadovybei darbo, susijusio su Siuose nuostatuose numaQrtomis pareigomis,
tobulinimo budus;
8.3.praneSti tiesioginei vadovybei apie visus i5ai5kintus imones (struktiiriniq padaliniq)
veiklos tr[kumus vykdant savo pareigas ir siulyi bfldqjiems Salinti;
S.4.reikalauti i5 [mones strukttiriniq padaliniq vadovrS specialistq bei kitq darbuotojq
reikiamos informacij os (ataskaih5 paai5kinimq ir I . 1 .) ;
S.5.pasira5yti ir vizuoti dokumentus savo kompetencijos ribose;
S.6.kontroliuoti darbuotojq darbo laik4;
8.6.istaigos vyriausiojo gydyojo reikalauti suteikti pagalb4vykdant savo pareigas.
IV. ATSAI(OMYBE
9.Personalo vadovas atsako

:

g.l.vZ savo pareigq numatytrl Sioje pareigineje instrukcijoje, netinkam4 vykdym4

nevykdym qpagal galioj ant[ Lietuvos Respublikos darbo kodeks4;
9.2.uL,lstatymrlpaZeidimus, padarytus vykdant savo veikl4 pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos administraciniq teises paZeidimr6 baudZiamqji bei civilin[ kodeksus;
g.3.uipadarytqmaterialinq Lalqpagal galiojandius Lietuvos Respublikos darbo ir civilin[
kodeksus:
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