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ĮSAKYMAS  

DĖL SĄRAŠO PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS 
SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, 

SUDARYMO 
 

2022 m. rugsėjo 21 d. Nr. V-554     

Alytus 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, 

Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi ir vykdydamas Alytaus miesto savivaldybės mero      

2015 m. liepos 9 d. potvarkį Nr. MP1-73-(4.1) „Dėl sąrašo sudarymo ir įgaliojimo“: 

1. S u d a r a u  sąrašą pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį VšĮ Alytaus apskrities   

S. Kudirkos ligoninė pateiks rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias 

pareigas siekiantį asmenį: 

1.1. direktoriaus pavaduotojas medicinai; 

1.2. direktoriaus pavaduotojas stacionarinei sveikatos priežiūrai; 

1.3. direktoriaus pavaduotojas finansams; 

1.4. vyriausiasis slaugos administratorius; 

1.5. Vidaus medicininio audito grupės medicininio audito grupės vadovas; 

1.6. Teisės ir viešųjų pirkimų grupės vadovas-teisininkas; 

1.7. Teisės ir viešųjų pirkimų grupės viešųjų pirkimų organizatorius; 

1.8. Teisės ir viešųjų pirkimų grupės viešųjų pirkimų vykdymo koordinatorius; 

1.9. Personalo skyriaus vedėjas; 

1.10. Sveikatos statistikos skyriaus vedėjas; 

1.11. Informacinių technologijų skyriaus vedėjas; 

1.12. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis apskaitos specialistas; 

1.13. Ekonomikos skyriaus vyresnysis ekonomistas; 

1.14. Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėjas-gydytojas akušeris ginekologas; 

1.15. Reanimacijos, intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas-gydytojas anesteziologas 

reanimatologas; 

1.16. Anestezijos ir operacinių skyriaus vedėjas-gydytojas anesteziologas reanimatologas; 

1.17. Chirurgijos skyriaus vedėjas-gydytojas chirurgas; 

1.18. Ortopedijos ir traumatologijos skyriaus vedėjas-gydytojas ortopedas traumatologas; 

1.19. Dienos chirurgijos centro vedėjas; 

1.20. Vaikų ligų skyriaus vedėjas-vaikų ligų gydytojas; 

1.21. Neurologijos skyriaus vedėjas-gydytojas neurologas; 

1.22. Kardiologijos skyriaus vedėjas-gydytojas kardiologas; 

1.23. Vidaus ligų 1-ojo skyriaus vedėjas-vidaus ligų gydytojas; 

1.24. Vidaus ligų 2-ojo skyriaus vedėjas-vidaus ligų gydytojas; 

1.25. Geriatrijos skyriaus vedėjas-vidaus ligų gydytojas (gydytojas geriatras); 

1.26. Diagnostikos skyriaus vedėjas-gydytojas echoskopuotojas, endoskopuotojas; 

1.27. Radiologijos skyriaus vedėjas-gydytojas radiologas; 

1.28. Patologijos skyriaus vedėjas-gydytojas patologas; 

1.29. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjas-fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojas; 

1.30. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėjas-vidaus ligų gydytojas (šeimos 

gydytojas, medicinos gydytojas); 
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1.31. Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas-vidaus ligų gydytojas (šeimos 

gydytojas, medicinos gydytojas); 

1.32. Konsultacijų poliklinikos vedėjas; 

1.33. Klinikinės-diagnostinės laboratorijos vedėjas-medicinos biologas; 

1.34. Infekcijų kontrolės skyriaus vedėjas; 

1.35. Vaistinės vedėjas-vaistininkas; 

1.36. Techninės-ūkinės tarnybos vedėjas. 

2. Į p a r e i g o j u Informacinių technologijų skyriaus vedėją įsakymo 1 punkte 

išvardintų pareigybių sąrašą skelbti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės interneto 

tinklalapyje. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 

direktoriaus 2015 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-328 „Dėl sąrašo sudarymo“. 

    

 

 

Direktoriaus pavaduotojas medicinai, 

atliekantis direktoriaus funkcijas                       Dmitrij Kačiurin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautvydas Džiautas      

2022-09-21 


