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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos [statymo 29 straipsnio I
dalies 2 punktu it ieyu;Oiodunras SiauliU miesto savivaldyb€s tarybos 2.094 ry. gruodtio l8 d.

rpr.nai*l Nr. f-f t[',,nd [galiojimu Savivaldybes administraeijos direkroriui" l.l punkt4:
' l. T v i r t i nir $iiuti,i miesto savivaldybEs visuomenes sveikatos biuro direktoriaus

pareiginius nuostatus (pridedama);
2. N u s t a t a u, kad Sis isakymas isigalioja nuo 2014 m. balandiio I d'

Admini stracijos direktorius 6 
oedeminasvYsniauskas
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Sreulrq MrEsro sAvIvALDYBES
VISUOMENIiS SVNTT,ITOS SIURO DIREKTORIAUS

PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATO$

l. $iauliq miesto savivaldybes visuomends sveikatos biuro direktorius (toliau - Biuro

direktorius) yra biudZetines nespecializuotas visuomends sveikatos prieiiiiros paslaugas teikianEios

[staigos vadovas.
2. Biuro direktoriaus pareigybe reikalinga $iautirl rniesto savivaldybes visuomenes weikatos

biuro (toliau * Biuras) aarUui oftnizuoti siekiant nuostatuose numaq/to Biuro veiklos tikslo ir

igyvendinant pafvi rtintas privalomas veiklos uiduotis'
3. Biuro direktorirl vielo konkurso biidu neterminuotai I pareigas skiria-ir atleidZia, nustato jo

pareiging alg4 bei pii*Uq ir skiria nuobaudas Siauliq miesto savivaldybes taryba (toliau -
Savivaldybes taryba) teises aktq nustatyta tvarka.

4l giuro diriktorius savo veikioje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos visuomen€s sveikatos priiZiuros [stitymu, Lietuvos .Respublikos 
sveikatos sistemos

[statymu, Lietuvos Respublikos vietos savivalOos istatymu ir kitais [statymais, Lietuvos Respublikos

Wriuuryfer nutarimais, Lietuvos Respubtikos 
- 
sniikato. apsaugos ministe.rijos teises aktais,

Savivaldybes tarybos rprenJitnais, Siaulirt miesto savivaldybes administracijos direktoriaus (toliau -
Savivaldyb€s administiacijos direktorius) isakymais, Biuro veiklos dokumentais ir $iais pareiginiais

nuostatais.
5. Biuro direktoriaus pareigas jo nesant eina Savivaldybds administracijos direktoriaus

[sakymu B iuro di rektoriaus teikimu paskirtas darbuotojas'

II. KVALIFIKACINTAI REIKALAVIMAI

6. Biuro direktoriaus kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus

reikalavimus
7. Asmuo, einantis Biuro direktoriaus pareigas, turi atitikti Siuos bendruosius reikalavimus:

T.l. turi biiti Lietuvos Respublikos pifietis ar asmuo, turintis leidimqnuolat ryventi Lietuvos

Respublikos teritorijoje teises aktq nustatyta tvarka;

?.2. privalo tur6ri valstybinet l"tnor mokejimo III kvalifikacinq kategorijq (privaloma

baigusiems nelietuviskas mokyklas iki l99l m');

?.3. turi buti igijes ;U,no3o universit#nio teisinio arba vadybinio, arba ekonominio, arba

medicininio, urbu viiio*enes iveikatos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba slaugos

iSsimokslinimo bakalauro ar magistro kvalifikacini laipsni;

7.4. baigusia- n" uniueiitetinirl visuomenls iveikatos studijq krypties visuomenes sveikatos

(visuomen€s ,*ik"to, vadybos) studijq program4 privalu tur€ti ne maiesn[ kaip 2 metq darbo staz4

visuomenes sveikatos prieZiiiros srityje'
g. Asmuo, einantis Biuro direktoriaus pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
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8.1. i$manyti Lietuvos Respublikos [statymus, Lietuvos Respublikos Vyriausyb€s nutarimus,

sveikatos upruugo, ministro i5akymus ir kitis tiiscs aktus, reglamentuojandius sveikatinimo veiklos

planavimq'orginizavima ir vykiym4 sveikatos prieliiiros lstaigq administravimq ir finansavim4

barOo saityt<i-q organizavim6 sveiiatos prieZiliros vadyb4 asmens ir visuomenes sveikatos

prieZiEros veiklos organizavim6
E-2. ismanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teises, vadybos, finansq personalo valdymo,

administravimo iidarbo santykiq reguliavimo pagrindus, sugebeti jais vadovautis organizuojant ir
planuojant sveikatin imo veiklq;

8.3. i5manyti ra$wedybos taisykles, mok€ti dirbti kompiuteriu;

8,4. moketi valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informacijq ir rengti i5vadas;

8.5. b1ti nep.ieftaiStingos reputaeijos (elgesys ar veikla nepaZeidZiant profesines etikos ir

deontologijos normq).

III. PAREIGOS

9. Biuro direktorius:
9.1. organizuoja Biuro veiklq ir atsako uZ Biurui pavestu funkoijrt vykdym4 nu$tatytq tikslq

ir uZdaviniq [gyvendinimq;
9.2.-franuoja Biuio Zmogi5kuosius, materialiuosius ir finansinius isteklius, atsako uZ jq

panaudojimq ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;' g.l. su6eiinqs su kuruojandiu skyriumi, wirtina Biuro struktiir4 ir darbuotojq pareigybiq

sera$4, nevi rsijant nusratyto didziausio leist ino parei gybiq skaif iaus;

9.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekio ir kitrf teises aktq nustatyta tvarka priima I darbq ir

atleidiia i5 jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiriajiems drausmines nuobaudas;

9.S.-teises attq-nurtutytafvarka f,agal patvirtint4 darbo uZmokes6io fondq nustato darbuotojq

atlyginimus;
9.6. tvirtina Biuro strukt8riniq padaliniq nuostatus, darbuotojq pareigybiq apra$ymus, Biuro

darbo tvarkos taisykles;
9.7. uZtikrina, kad Biuro veikloje biitq laikomflsi teises aktq reikalavimq;

9.g. nustatyta tvaika, terminaii ir forma rengia ir wirtina.iS savivaldyb€s biudieto, valstybes

biudZeto guunutq ldSU i5laidq s{matas, ataskaitas apie praejusiq metrl [staigos iikinq ir finansinq

veikl4
9.9. teikia informacijq apie [staigos veiklq steigdjui ir kitoms institucijoms teises akt[

nustatyta tvarka;
9.10. organizuoja Biuro darbo plano vykdym6 planuoja Biuro veiklos kryptis ir kart4 per

metus atsiskaito steigejui uZ darbqvykdym4
9.i t. priimaisakymus, kitus ieis6s aktus ir kongoliuoja, kaip jie vykdomi;

9.12. Biuro vardu pasira5o dokumentus;

9.13. teis€s af,fq nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybes, Savivaldybes turtu ir

le5omis, atsako uZ jq panaudo.lim4 sudaro-sutartis su Lieiuvos ir uZsienio fiziniais bei juridiniais

asmenimis;
9. I 4. atstovauj a Biu ru i kitose institucij ose ;

9.15. vykdo kitas teises aktqjam pavestas funkcijas'

III. TEISTS

10. Biuro direktorius turi teisq:

10.1. kelti savo kvalifikacij4tiiuro ld$omis nevir$ydamas Siai veiklai skirtq lirnitq;
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10.2. naudoti Savivaldybes mokyklq patalpas, irangq organizuojant mokiniq sveikatos
prieZiSrq;

10.3. gauti ir teikti informacij4 Biuro veiklos klausimais steigejui, Savivaldybds
administracijos direktoriui, Savivaldybes adminisracijos Sveikatos skyriui, ugdymo istaigoms,
Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms [staigoms, turin6ioms teisg $iq informacij4gauti;

10.4. sudaryti ir pasira$yti Biuro vandu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, su paslaugq teikejais darbo ir kitas sutartis, reikalingas Biuro veiklai uZtikrinti;
10.5- bendradarbiauti su kitomis istaigomis ir organizacijomis;
10.6. reikalauti, kad darbuotojai laikytUsi vidaus tvarkos taisykliq, pareiginiq nuostat$

saugos ir sveikatos darbe, prieigaisrinis saugos, higienos reikalavimq;
10.7. priskirti dal[ pareigq funkcijrl ir teisiq veiklos organizavimo, prieigaisrines ir darbq

saugos klausimais kitiems Biuro kompetentingiems darbuotojams;
10.8. teikti praiymus keisti s4matose pagal straipsnius numatytq asignavimq ekonoming

klasifikacijq paskirstymq ketvirdiais;
10.9. inicijuoti Biuro nuostatq keitim4 ir papildym4.

V. ATSAKOMYB$, IR ATSKAITOMYBT,

I L Biuro direktorius atsako ui:
11.1. Biuro veiklos organizavimq vidaus darbo warkq administracinq, tikinq ir finansing

veikl4
I 1.2. darbo [statymq ir darbo bei prie$gaisrines saugos taisykliq laikymqsi;
11.3. saug4darbe;
l 1.4. [staigos turt4 ir efektyvrl jo naudojimq;
| 1.5. programq vykdymq iSlaidq sqmatr4 sudarym4 ir vykdym4 nevir$ijant [staigai patvirtintq

asignavimq sum6 ul paskirstyttl asignavimq efektyvq naudojimq
11.6. atsiskaitym4laiku su darbuotojais, mokesdiq administravimo institucijomis, visq rii5iq

energijos, kitq darbr6 paslaugq ir prekiq tiek€jais, i5skyrus atvejusn lcai laiku netenkinamos parai$kos,

pateiktos Savivaldyb€s administracij ai asignavimams gauti ;
11.7. teisingos buhalterin€s apskaitos organizavim4 ir teisingq finansiniq bei kitq ataskaitq

rengimq ir pateikimq pagal istatymq ir kitq teises aktq nustatytus reikalavimus;- 
I1.8. visq [staigos veikl4 teikiamq paslaugq kokybg, tvarkomq dokumentrl saugum{ ir turimos

i nformacij os konfi dencialum4.
12. Direktorius atskaitingas Savivaldybes tarybai.

Susipatinau ir sutinku

$iauliq rniesto savivaldyb6s visuomenes sveikatos biuro dirtktorius (-e)

(paratas)

(vardas, pavarde)

Data


