
ORGANIZUOJAMAS KONKURSAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ 

LIGONINĖS  VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGOMS EITI PENKERIŲ METŲ 

KADENCIJAI, SKELBIMO NR. 85236.  

 

Organizuojamas konkursas viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės vyriausiojo gydytojo 

pareigoms eiti penkerių metų kadencijai, skelbimo Nr. 85236, pastovioji darbo užmokesčio dalis iki 

2023 m. balandžio 30 d. – 6201,00 eurai. 

Duomenys apie įstaigą: Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė (toliau - Įstaiga), K. Donelaičio g. 7, 

LT-92140 Klaipėda, įstaigos kodas 190468188.  

Darbo pobūdis – gerinti Lietuvos vaikų sveikatą, siekiant sumažinti vaikų sergamumą bei 

mirtingumą, kokybiškai teikti specializuotas antrinio ir tretinio paslaugų lygio ambulatorines 

konsultacines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir paliatyviosios pagalbos paslaugas 

vaikams iki 18 metų amžiaus, užtikrinti Įstaigos įstatuose nurodytų tikslų ir uždavinių vykdymą. 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai: 

1. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“. 

2. Turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir būti baigęs sveikatos mokslų, socialinių 

mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines studijas, įgijęs 

magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. 

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai: 

1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros 

įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą; 

2. Išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, 

administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant 

ir planuojant sveikatinimo veiklą; 

3. Žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos 

duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra; 

4. Gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius; 

5. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus; 

6. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir 

apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.); 

7. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių 

darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo 

darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat 

prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą. 



Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės 

tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

3. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, 

nurodant savo privalumų (dalykinės savybės) ir įgūdžių, reikalingų šiai pareigybei užimti, 

sąrašą; 

4. Užpildytą pretendento, priimamo į darbuotojo pagal darbo sutartį pareigas, anketą ir Atitikties 

nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją; 

5. Sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų srities 

aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) 

patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį 

kvalifikaciniams reikalavimams; 

6. Ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį įrodančius dokumentus; 

7. Privačių interesų registre (PINREG) užpildytą Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją; 

8. Pretendento, kaip viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės vyriausiojo gydytojo, veiklos 

programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo Įstaigai gairės (tikslai, prioritetai, jų 

įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo 

vaidmenį (rekomenduotinai iki 4-5 psl.). 

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir testas raštu (50 klausimų). 

Dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 10 darbo dienų 

nuo paskelbimo. Dėl sistemos apkrovimo rekomenduojame dokumentus teikti anksčiau nei 

numatyta paskutinė dokumentų pateikimo diena. 

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje (219 kab., adresu Liepų g. 11, Klaipėda), tel. (8 46) 39 

64 48, el. p. milda.kaminskiene@klaipeda.lt . 
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