
Įstaigos 
pavadinimas: 

BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras 
„Šeimos slėnis“ (toliau – Įstaiga) 

  

Pareigų 
pavadinimas: 

Asmens sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – ASPS) vedėjas 

Darbo pobūdis: Užtikrinti, kad Įstaigos ASPS veikla atitiktų teisės aktais ir Įstaigos 
vidaus dokumentais nustatytus reikalavimus; organizuoti ir kontroliuoti 
ASPS darbuotojų veiklą pagal Įstaigos licenciją ir II lygio 
ambulatorinių VRSAR (vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 
reabilitacijos) paslaugų teikimo reikalavimus; spręsti ASPS 
kompetencijai priskirtu klausimus; organizuoti ir vykdyti skyriaus 
darbuotojų supažindinimą su ASPS veiklai aktualiais teisės aktais, 
Įstaigos direktoriaus įsakymais ir kt. dokumentais; rengti ir teikti 
Įstaigos direktoriui ASPS veiklai reikalingų Įstaigos vidaus dokumentų 
ir / ar jų tikslinimo projektus; paskirstyti ASPS darbuotojams 
įgaliojimus, užduotis ir kontroliuoti jų vykdymą. 

Darbo vieta: Žolyno g. 47 Vilnius, 191645111  
 

Reikalavimai: 

1. Turėti sveikatos priežiūros srities aukštąjį universitetinį su magistro ar bakalauro 
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. 

2. Turėti vadovavimo asmens sveikatos priežiūros srityje patirtį. 
3. Turėti socialinio pediatro pažymėjimą. 
4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei 

Įstaigos vidaus dokumentais, reglamentuojančiais Įstaigos ASPS  ir ASPS vedėjo 
veiklą. 

5. Žinoti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles. 
6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. 
7. Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti ASPS veiklos informaciją bei rengti ASPS 

veiklos ataskaitas ir  išvadas. 

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse. 
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio 

dokumento bei kitų dokumentų kopijos, patvirtinančios pretendento atitiktį 
kvalifikaciniams reikalavimams. 

3. Gyvenimo aprašymas. 
4. Savo privalumų sąrašą, nurodantį dalykines savybes. Jeigu eiti pareigas, kurioms 

skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti 
įgūdžiai. 
 

  
Dokumentai 

priimami adresu: 
Žolyno g. 47, LT–10210 Vilnius  

El. pašto adresas administracija@kudikiunamai.lt  
Pretendentų 

atrankos būdas:  
Testas raštu ir pokalbis žodžiu. 



Kontaktiniai 
duomenys 
išsamesnei 

informacijai: 

administracija@kudikiunamai.lt 
Tel. (8 5) 234 0300 

 
  

 

Skelbimas galioja 
iki: 
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Dokumentai priimami asmeniškai arba siųsti registruotu paštu. 
 


