
 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NACIONALINIO KRAUJO CENTRO 

DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NACIONALINIO KRAUJO CENTRO PAREIGYBIŲ, Į 

KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL 

INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. B – 353 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 20 d. 

įsakymu Nr. V-2894 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 18 d. 

įsakymo Nr. V-2348 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių 

įstaigų pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo bei siekdamas sklandaus asmenų skyrimo į pareigas procedūros 

įgyvendinimo:  

1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro pareigybių, į kurias prieš 

skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį 

prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašą (pridedama). 

2. P a v e d u  Personalo vadovei Editai Gailiušienei organizuoti prašymų dėl informacijos 

apie asmenį, siekiantį eiti pareigas viešojoje įstaigoje Nacionaliniame kraujo centre teikimą 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai. 

3. Į p a r e i g o j u: 

3.1. Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro skyrių vadovus užtikrinti, kad su šiuo 

įsakymu pasirašytinai būtų supažindinti visi viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro 

darbuotojai (toliau – darbuotojai);  

3.2. Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro Personalo vadovę Editą Gailiušienę su šiuo 

įsakymu pasirašytinai supažindinti visus, po šio įsakymo įsigaliojimo naujai priimamus, 

darbuotojus. 

4. Pr ipaž į s tu  netekusiu galios Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro direktoriaus 

2021 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. B-326 „Dėl Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro 

pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti 

informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas viešojoje įstaigoje Nacionaliniame 

kraujo centre, sąrašo patvirtinimo“. 

5. N u s t a t a u ,  kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.  

6. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.  

 

Direktorius                     Daumantas Gutauskas 

 

 

 

 
Parengė: 

Teisės ir valdymo skyriaus teisininkė, 

laikinai vykdanti skyriaus vadovo funkcijas 

 

Miglė Lukoševičiūtė 

2021 m. gruodžio 22 d.  



 

 

PATVIRTINTA  

VšĮ Nacionalinio kraujo centro  

direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d.  

įsakymu Nr. B – 353 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NACIONALINIO KRAUJO CENTRO PAREIGYBIŲ, Į KURIAS 

PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ 

TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE 

ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠAS 

 

Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį 

privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl 

informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas: 

1. direktoriaus pavaduotojas medicinai; 

2. direktoriaus pavaduotojas valdymui; 

3. skyrių vadovai; 

4. Finansų skyriaus vyriausiasis finansininkas; 

5. asmuo laikinai skiriamas į 1-4 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias 

pareigas einančio asmens; 

6. asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę; 

7. vyriausiasis specialistas, kurio funkcijos susijusios su viešųjų pirkimų organizavimu ir (ar) 

vykdymu. 

________________________ 

 

 


