
BIUDZETINES
NAMU

I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

1. Sis pareigy aprasymas reglamentuoja biudZetines istaigos vitniaus sutrikusio
vystymosi k[dikiq nzunr]

charakteristik4, specialiu

toliau - K[dikiq namai) direktoriaus (toliau - Direktorius) pareigybes

lus reikalavimus asmeniui, einandiam sias pareigas, funkcijas, teises,
atsakomybg ir atskai

2. Direktorius darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istarymais, vos Respublikos vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq i u, kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir norminiais teises alctais.

Vilniaus rniesto savivald

potvarkiais, Savivaldybes

(toliau - Savivaldybes) tarybos sprendimais, Savivaldybes mero

inistracijos direktoriaus isakymais, Socialiniq reikalq ir sveikatos
departamento direktori Sveikatos apsaugos skyriaus vedejo isakymais, biudZetines istaigos
Vilniaus sutrikusio wstv i kDdikir+ namq nuostatais ir Siuo pareigybes apra5ymu.

3. Direktoriq urso brrdu i pareigas skiria ir is jq atleidzia, nustato j, tamybini
atlyginim4, taiko skati priemones ir skiria drausmines nuobaudas Savivaldybds meras.

4. Direktoriaus

kategorijai.

II. REIKALAVI

igybe priskiriama darbuotoiq, dirbandiq pagal darbo sutartis,

ASMENIUI, EINANCIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS

5. Reikalavimai Di

5.1. tureti aukStEjj

laipsni);

5.2" tureti ne tru kaip 1 metq administracinio darbo patirti sveikatos prieZiDros ir (ar)

socialiniq paslaugq srityse;

5.3. i5manlti Lietu Respublikos Konstitucij4, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq
istat1m4, Lietuvos Respub ikos viesqjq pirkimq istatym4, Lietuvos Respublikos darb. kodeks4,

Lietuvos Respublikos vi savivaldos istat5.'rn4, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles,

bei kitus su istaigos administravimu, darbo santykiq organizavimu,

arba jam prilygint4 i5silavinim4 (magistro kvalifikacini

Dokumentq rengimo taisy



veiklos planavimu, organizavimu ir vykdymu, sveikatos prieZi[ros
finansavimu susijusius teises aktus ir gebeti juos taikyti praktikoje;

5.4. i5manyti sveikatos sistem4 ir jos valdymo pagrindus,
uZdavinius;

5'5' gerai moketi lietuviq kalb4 (mokejimo lygis turi atitikti valstybines kalbos mokejimo
kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos vyriausybes 2003 rn. gruodZ io 24 d. nutarimu Nr.
1688, reikalavimus);

5.6. moketi dirbti kompiuteriu ,,MS office.,programiniu paketu.

III. DIREKTORIAUS F'UNKCIJOS

6. Direktorius vykdo iias funkcijas:

6'1' organizuoja KDdikiq namq veikl4 ir atsako uZ KDdikiq namams pavestrl funkcijq
vykdym4, nustatytq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4;

6'2' planuoja Kudikiq namr+ Zmogi5kuosius, materialiuosius ir finansinius isteklius. atsako
uZ jq panaudojim4 ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

6'3' suderings su Savivaldybes administracijos Socialinir4 reikalq ir sveikatos departamentu
tvirtina KDdikiq namq strulctfir4 ir darbuotojq pareigybiq s4ras4;

6'4' Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir
atleidlia i5 jo Kudikiq narnq darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

6'5' teises aktq nustatyta tvarka pagalpatvirtint4 darbo uZmokesdio fond4 nustato darbuotojq
atlyginimus;

6'6' tvirtina Ktrdikiq namq strukmriniq padaliniq nuostatus, darbuotojrl pareigybiq
apraSymus, Kfdikiq namq administracijos darbo reglament4, Kudikiq namq darbo tvarkos taisykies
ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

6.7. uillkina, kad Kudikiq namq veikloje butq laikomasi teises aktq reikalavimq;
6'8' teikia Savivaldybes administracijos Socialiniq reikalq ir sveikatos deplrtamentui

tvirtinti metinius Kudikiq namrl darbo planus, ataskaitas, islaidq s4matas;

6'9. organinnja Kudikiq namq darbo planq vykdym4, planuoja Krldikiq namq veiklos
kryptis;

6.10' pasira5o isakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
6'11. steigejo (savininko) teises ir pareigas fgyvendinandiai institucijai teikia wirtinti

KDdikiq namq nuostatr4 papildymus ir pakeitimus;

ir
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V. DIREKTORIAUS ATSAI(OMYBE

8.5. duomenq ir dokumentq pateikim4 juridiniq asmenq
8.6. funkcijq, numatytq Siame pareigybes apra5yme ir
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\-]8' Direktorius Lietuvos Respubtikos teises aktq nustatyt atvarkaatsako uZ:
8' 1' perduoto Kudikiq narnarns pagalpanaudos ar nuomos sutarti bei Kudikiq namq nuosavoturto tinkam4 naudojim4 ir i5saugojim4;

8'2' K[dikiq namq medicining, finansing, ekonoming, Dking veikl4 ir nustatyta tvarka
atsiskaitym4 steigej o (savininko) teises ir pareigas igyvendinandiai institucij ai;

8'3' Kudikiq narnq veikl4,.jos rezultatus, savo kaip vadovo veikl4 bei Kudikiq namq
funkcijq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym 4,taippat ivykdym4 ne raiku;

8'4' pranesim4 steigejo (savininko) teises ir pareigas igyvendinandiai instirucijai apie
ivykius, turindius esmin.s reiksmes KDdikiq namq veikrai:

registrui tinkamai ir laiku;

KDdikiq namq istatuose, vykdym4
laiku ir kokybi5kai;

8.7. vidaus darbo tvarkos taisykliq, darbq
tinkam4 vykdym4;

saugos ir priesgaisrines saugos reikalavimu

8'8' atsiskaitym4 su biudZetu, valstybinio socialinio draudimo fondu, kreditoriais. tiekimo
bei rangovq or ganizacljomis laiku;

8.9. informacijos apie Kr.rdikiq namq
paskelbim4;

veikl4 pateikim4 visuomenei, vie5os informaciios

8'10' tvarkomq dokumentq teisingum4 ir turimos informacijos konfidencialum4;
8' 1 1' nustatytos kompetencijos virsijim4 ir piktnaud Liavim1tarnybine padetimi;
8'12' teises aktq nevykdyma arba netinkam4 vykdym4, savo pareigq ir funkcijq neatlikim4

ar netinkam4 atlikim4.

9. Direktorius privalo:

9'1' leisti valstybes institucijq, kontroliuojandiq paslaugq teikim4, ir steigejo (savininko)
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos atstovams laisvai patekti ! Ktdikiq namus ir tikrinti,
ar nera pazeidliami teises aktq ir norminiq dokumentq reikaravimai;

9'2' patell<ti valstybes ar Savivaldybes kontrolieriams ir steigejo (savininko) teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos atstovams vis4 reikaling4 informacij4: dokumentu s, rnedLiag4,
savo ir kitq Kudikiq namq darbuotoiq zodinius ir rasyinius paaiskinimus;

9'3' valsfvbes ar Savivaldybes kontrolieriq ir steigejo (savininko) teises ir pareigas
igyvendinandios institucijos atstovq reikalavimu kreiptis sveikatos prieZiDros specialisto profesines
kompetencijos patikrinimo teises aktq nustatyta tvarka.
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