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2022 m. gegužės 17 d. Nr. V-159 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasis viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės įstatų, patvirtintų 

Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-96, 34.5 punktu ir Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 5 d.: 

1. P a k e i č i u direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-428 „Dėl Viešosios 

įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas 

specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas 

ligoninėje, patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstau jį taip: 

„1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės (toliau – Ligoninė) 

pareigybių* sąrašą, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją 

apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Ligoninėje: 

1.1. Direktoriaus pavaduotojas medicinai; 

1.2. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai; 

1.3. Klinikos vedėjas; 

1.4. Konsultacijų poliklinikos vedėjas; 

1.5. Skyriaus vedėjas; 

1.6. Filialo administratorius;  

1.7. Vyriausiasis buhalteris; 

1.8. Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas; 

1.9. Slaugos administratorius; 

1.10. Direktoriaus patarėjas; 

1.11. Duomenų apsaugos pareigūnas; 

1.12. Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas; 

1.13. Teisės ir personalo skyriaus teisininkas; 



1.14. Teisės ir personalo skyriaus specialistas; 

1.15. Vidaus medicinos auditorius; 

1.16. Vyriausiasis slaugytojas; 

1.17. Vyresnysis slaugytojas; 

1.18. Darbuotojas laikinai skiriamas į šio punkto 1.1 – 1.8 papunkčiuose nurodytas 

pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.“ 

2. N u r o d a u Teisės ir personalo skyriui dėl asmenų, skiriamų į šio įsakymo 1 punkte 

nurodytą sąrašą įtrauktas pareigas, rengti prašymus pateikti informaciją pagal Specialiųjų tyrimų 

tarnybos patvirtintą formą. 

3. P a v e d u: 

3.1. Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyriui su įsakymu supažindinti direktoriaus 

pavaduotojus, klinikų ir skyrių vedėjus, slaugos administratorių bei filialo administratorių; 

3.2. Teisės ir personalo skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Ligoninės interneto 

svetainėje. 

3.3. įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

 

 

 

Direktorius                                Arvydas Skorupskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


