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lt7 MIESTo sAVIVALDvBES TARvBA
SPRENDIMAS

SrauLIU MIESTo sAVIvALDyBES TARyBos 2006 M. nucprUiro 23 D.

SPRENDIMO NR. T,283 ,,DEL STAUT,Iq MIESTO SAVIVALDYBES VISUOMENES
SVEIKATOS BIURO ISTEIGIMO, NUOSTATV PATVIRTINIMO IR VADOVO"

PAKEITIMO

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-16

x.
Jlaullar

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
istatymo 18 straipsnio I dalimi,
Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos prieZi1ros
istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos prieZiuros istatyrnu, Siauliq miesto
savivaldybes taryba nusp rend?ia:
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nuostatu7"28-4,

iesto
taryb
cil1cn

visuomenes sveikatos biuro
gpjtrdic 23 d. sprendimu l{r"
biuiri lsteigirnc, nuosian_i

patviitinii,lo ir rzaCovc", ir i5clesiy'li jucs riar4ja rodakeija {priiieciarna).
2. igalioti biudZetines istaigos Siaulirl miesto savivald,vbes visuomenes sveikatos biuro
direktorq Hemiet4 Garbenienq pasirai)zti pakeistus nuostatus ir iregistruoti juos vatrstybes
lmones
Registrq centro Siauliq filiale.
3. Nustaty.ti, kaci:

3'1' Sio sprendimo 1 punktas isigalioja nuo Sio sprendimo 1 punktu patvirtintq nuostatq
iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos;
3.2. Sis sprendimas gali buti skundLiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq
teisenos istatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybds meras

Arhuas Visockas

PATVIRTINTA
Siauliq miesto savivaldybds tarybos
2096
rugpjfidio 23 d. sprendimu
^. miesto savivaldybes tarybosNr. T-293
(Siauliq
2016m. sausio 28 d. sprendimoNr. T_16
redakcija)

Srlur,nT MIESTo sAVIVALDyBES vrsuoMENES svErKATos BruRo
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siauliq miesto savivaldybes visuomenes sveikatos biuras (toliau
Biuras) yra Lietuvos
nacionalines sveikatos sistemos i5 savivaldybes biudZeto i5 dalies islaikoma biudZetine
istaiga.
2' Biuras savo
_veikloje vadovaujasi T ietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos sa,iivaldos,
Biudietiniq istaigq, Sveikatos sistemos, Sveikatos prieZiDros
sveikatos
istaigq,
prieZi[ros ir kitais istatymais, teises aktais ir Siautiq miesto savivaldybes visuomenes
sveikatos
biuro nuostatais (toliau - Nuostatai),
3. Biuras yra juridinis asmuo, turintis ukini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4,
savo antspaud4, s4skaitas bankuose.
4.
savininkas (toliau
Steigejas (Savininkas) Siauliq miesto
s ir pareigas igyvendinanti inJtucija Siauliq miesto savivaldybes
taryba
taryba)"
5. Eiuro teisine ibnna * bi'td1at-tne istatgar""
5. Biurc aciresas: Varpo g.9, L}'-75346 Sia,uiiai.
7. Biuras neatsako uZ Steigejo (Savininko)
fsipareigojirnus.
8. Biur"o ulcinia,i metar sr;tampa su kaionricriniais metais.
9. Biuro veikla yra ireterminuota.

.

-

firuo-.n".

Ist
savivaldybe.
(toliau

ir

-

-

II SKYRIUS
BIURO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANiIos INSTITUCIJ9S
KOMPETENCIJA
ir pareigas igyvendinandios institucijos teises ir pareigos:

vykdyti Biurui privalomas veiklos uZduotis bei kontroriuoti, kaip

tvarka;

teises aktq nustatyta

10.5. nustatyti Biuro i5laidas, nevir5ydamas Biurui patvirtintq bendrqjq asignavimq, tarp
darbo uZmokesdio, paprastqjq ir nepaprastqjq i5laidq;
10.6. gauti i5 Biuro vadovo informacij4 apie Biuro veikl4;
1 0.7. nustatyti didZiausi4 leistin4 pareigybiq skaidiq;
10.8. priimti sprendim4 del Biuro buveines pakeitimo;
10.9. priimti sprendim4 del Biuro rcorganizivimo ar rikvidavimo;
10.10. priimti sprendim4 del Biuro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

jri

10.11. skirti ir atleisti likvidatoriq arba sudaryti likvidacing komisij4 ir nutraukti jos
igaliojimus;
!0.12. sprgsti kitus BiudLetinl4 istaigq istatyme, kituose fstatymuose ir Nuostatuose
Savininko kompetencij ai priskirtus klausimus.
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III SKYRIUS
BIURO VEIKLOS TIKSLAI, POBUDIS IR SRIT'YS

. 11, Pagrin
(keli
reglamentuojam4
savivaldybes

sergamum4

ir

rdpintis savivalclybes gyventojq sveikata, vykdyi
ietuvos Respublikos istitymaisli t itais tei;es-akt;is
veikatos priehinrq, siekiant mahinti gyventoiq
mirtingum4, gerinti gyvenimo kokybg, teikiant kokybi5kas visuomenes sveikatbs

prieZiDros paslaugas.

os pobudis Lieturros Respublikos istatymrl ir kit t teises aktr+

dybes visuomenes sveikatos prieZiDros paslaugq organizavimas ir teikimas
smenims savivaldybes teritorijoje, taip pat kelirl savivaldybiq teritorijoje.
13. Pagrindines Biuro veiklos sritys:
13.1. visuomenes sveikatos stebdsena ir jos pokydiq analize;

I3.2. bendruomenes sveikatos gerinimo ir ligr+ profilaktikos programq rengimas ir
igyvendinimas;
13'3. visuomenes sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemoniq planavimas ir
igyvendinimas;
13.4. pasiDlymq teikimas Steigejui (Savininkui) planuojant ir igyvendinam Bendruomenes
sveikatinimo pro gramos priemones ;

13.5. Lietuvos sveikatos programoje, Lietuvos Respublikos fstatymuose ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimuose numatytq sveikatinimo priemon-iq, valstybiniq sveikatos
programrl igyvendinimas savivaldybes teritorij oj e;

13:6. aplinkos

sveikatinimo veiksmq plano priemoniq rengimas ir igyvendinimas
.
savivaldybes teritorij oj e;
13.7 " varkt4 ir jaunimo sveikatos prieLitua;
i3.8. sveikatos mokymas, Ziniq apie sveik4 g)/venscn4 skleidimas, s.,zeikos gwensenos
propagavimas, infbrinac'iias epit sveikatinin:o prieneones ii ienginilis g-vvortojarrs teii<imae;
13.9. bendradarbiavimas su nevy(iausybinemis argantzacrjomis,
',3'kct-andiomis srreikatiiriftlo
veikl4;
i 3. i c. icita Liet'.rvos Respubiikcs jstatvmut neuid,rausta veikla.

IV SKYRIUS
BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Biuro valdymo organas yru administracija. Biuro veikl4 organizuoja ir valdo
administracija. Biuro administracija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Savivaldybes tarybos sprendimais ir kiiais-Biuro
veikl4 reglamentuojandiais teises aktais, Nuostatais ir Biuro vadovo isakymais.
15. Biuro administracij4 sudaro Biuro vadovas ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Siq
pareigq negali eiti tas pats asmuo ir asmenys, susijg giminystes ar svainystes
ry$iais.
16. Biuro administracijai vadovauja Biuro vadovas, kuris yra vienasmenis Biuro valdymo
olganas.

17. Vyriausiasis finansininkas tvarko Biuro buhaltering ir f,rnansing apskait4. Buhalterine
apskaita organizuojama ir finansiniq bei biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniai sudaromi ir teikiami
Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymo, Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus
atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatytatvarka.
18. Biuro padaliniq ir filialq vadovai i darbqpriimami vie5o konkurso budu.
19. Biure gali btti sudaromi kolegialus valdymo organai, kuriq nuostatus tvirtina Biuro
direktorius.

V SKYRIUS
BIURO VADOVO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, KOMPETENCIJA
20" Biuro vadovas iSrenkamas vie5o konkurso btdu teises aktq nustatytatvarka.
21. Biuro vadov4 skiria i pareigas ir atleidZia i5 jq, igyvendina kitas funkcijas, susijusias su

J

juridiniq asmenq vadovq darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka Siauliq
miesto savivaldybes meras.

22. Apie Biuro vadovo priemim4 i pareigas ar atleidim4 i5 pareigq privaloma pranesti
Juridiniq asmsnq registro tvarkytojui teisds aktq nr statyta tvarka.
23. Biuro vadovo kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus
kvalifikacinius reikalavimus.
24. Biuro vadovas privalo periodi5kai tobulinti vadovavimo gebejimus. privalomojo
tobulinimosi tvarka nustatyta Sveikatos apsaugos ninistro isakyme.
25. Biuro vadovo teises ir pareigas nustato Nuostatai ir pareigybes apra5ymas.
26. Biuro vadovo kompetencijai priskiriama:
..26.1. organizuoti Biuro darbq, kad bDtq igyvendinami Biuro tikslai ir atliekamos nustatytos
funkcijos;
26.2. uitilsinti, kad bttq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Nuostatq;
26.3. nustat5,ta tvarka priimti ir atleisti Biuro darbuotojus;
26.4' tvirtinti Biuro strukh-u4 ir pareigybiq s4ra54, nevirsijant nustatyto didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus;
26.5' garuntuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
istatym4
teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos butq teisingiJ
26.6. uLtikrinti racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksming4 Biuro vidaus
kontroles sistemos suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
26.7 ' vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais ir kitais teises aktais, nustatyti Biuro darbuotojq darbo apmokejimo tvark4ir uZmokesti,
nevir5ijant steigejo patvirtinto darbo uZmokesdio bndo;
26"8, tvirttnti Biuro vidaus tvarkos taisvkles. darbuotojq pareigybiq apraSymus ir kitus
dokumenlus,
25.9. atsak;iti u:2 percl]so.,a-pa-galpa'*ailcios sutaiti ir tsiuro 3sig3ao tlr,,c tlrCcair;4 naudaiim4 lf

idsaugojim4;

26.1A. a1.silveigiarrt i Lietuvos Respublikos teises aktus, steigejc rekomendacijas, didinti ar
mazinti paslaugi-1 kieki ir ivaircve ;
26.i1. Biuro varciu pasira5yti dokumentus ir igaiioti kitus asmenis vykd5,ti Biuro vadovo
funkcijas;
26.12. atstovauti Biurui vaistybes ir savivaldybes institucijose, teisrne, kitose
istaigose ir
institucijose;
26.13. rengti Biuro veiklos planus;
26.14. orgarizuoti Biuro buhaltering apskait4, finansiniq ataskaitq sudaryrn4;
26.15. atsakyti uZ veiklos ataskaitos parengim4, teikti Savininkui (Steigejui) tvirtinti meting
Biuro veiklos ataskaitq;
26.16. priimant Biuro padaliniq ir filialq vadovus dnbq, organizuoti vie54 konkurs4 ir
tvirtinti jo nuostatus. Biuro vadovas turi teisg organizuoti padaliniq ir filiah1 vadovq alestacijq;
26.17. tureti kitq teisiq ir pareigq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istitymams,
kitiems teises aktams.
27.Biuro vadovas negali dirbti ir Biuro padaliniq ar frliah4 vadovu.
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VI SKYRIUS
BIURO PAREIGOS IR TEISES
28. Vykdydamas veikl4, Biuras privalo:
28.1. naudoti, valdyti perduot4 patikejimo teise valstybds ar savivaldybes turt4 ir disponuoti
juo Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq ir kitq teises aktq,
Nuo statq nustatyta tv atka;
28.2. naudoti Biuro le5as Nuostatuose numatytiems tikslams
veiklos uZduotims
igyvendinti;
28.3. fgyvendinti brltin4sias visuomenes sveikatos prieZirlros priemones ir vykdyti Siauliq
miesto savivaldybes nustatytas visuomenes sveikatos prieZiuros funkcij as;

ir

4

28.4' teikti tik tas visuomends sveikatos prieZiuros paslaugas, kurios nurodytos Biurui

iSduotoj e licencij oj e;

naudoti tik tuos tyrimo metodus
tik tas visuomends sveikatos prieZigros
technologij as, kurios yra aprobuotos Lietuvos Respublikoj e;
28'6. mokyti savivaldybes bendruomeng sveikos gyvensenos ir
itraukti j4 sveikatos
problemq sprendimo veikl4;
28.7. stebeti h anahzuoti savivaldybes bendruomenes sveikatos problemas, jrl atsiradimo
prieZastis ir teikti analizes i5vadas bei pasirllymus fiziniams ir juridiniu-, ur--nims;
28.8. rengti
dalyvauti igyvendinant savivaldybes visuomenes sveikatos stiprinimo
programas;

ir

28.5.

i

ir

ir

28.9' dalyvauti rengiant
igyvendinant Savivaldybes bendruomenes sveikatinimo
program4;
28.10. stebeti ir analizuoti savivaldybes bendruomeneje
igyvendinamq sveikatos programq
efektyvum4, rezultatus
teikti apibendrintus duomenis savininkui, juridiniams
fiziniams
asmenims;

ir

28.11. vykdyti

ir

visuome

terito

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
mokiniams pagal ikimokyklinio,

o

programas;

diegti ir tobulinti viding darbo kokybes kontroles sistem4;
-28.12
28.13' pagal kompetencij4 konsultuoti juridinius ir fizinius asmenis;
28.r4. i5saugoti fiziniq ir juridiniq asmenq komercing paslapti;
28.1 5 . vykdy'ti isipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
28.16. uZtikrinti savo darbuotojams saugias darbo s4lygas;
28.L7. rengti s4matq piojektris i;: garantuoti Biui'b firransinir4

reisingurn4

b

paterktll.ra iaiieri:

istai

ii

ir

vi

statisiiniii

ataskairr-p

28.'r8. inforinuoti visuomeng anie iJiur"o veikla.
29" Yykdydainas veiklq, Biuras tur"i Sias teises.
i. Steigejo (Savininkc) leiclirnil stoti ine peiilc arganrzacijui asociaeijas ir clal;vyauti jLg
veikloje:
29.2. suderings su Steigeju (Savininku), skelbti konkursus, susijusius su Biuro veikla;
29'3. sudaryti sutartis su juridiniais asmenimis del visuomends sveikatos prieZiuros paslaugq
teikimo;

29.4' vetstis su Biuro kompetencija susijusia leidybos veikla ir i5 Sios veiklos gauti
nebiudZetiniq le5q;
29.5.|<reiptis i Steigej4 (Savininkfl del Nuostatq papildymo ir pakeitimo;
29.6' atsiskaitSrtiui' atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutirta forrna, neprie5taraujandia
Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises aktims;

29'7. organizuoti tarpZinybini

klausimais;

29.8. kurti
sistemas;

ir

bendradarbiavim4 visuomenes sveikatos prieZitiros

dalyvauti formuojant savivaldybes visuomends sveikatos informacines

29.9. gafii param4 ir Iabdarq.
30. Jeigu Nuostatuose nustatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Biuras toki4
licencij 4 (leidim4) privalo tureti.
31. Biuras gali tureti ir kitq teisirl ir pareigq, jeigu jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos
istatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarim"-r ir kitiems teises aktams.

_
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VII SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKEJIMAS
kiti

32. Biuro darbuotojq darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
teises aktai.

33. Biuro darbuotojq darbo uZmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos
istatymq

ir

ir kitq

teises aktq nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

BruRo LESU S,tr,rnrrar IR JU NAUDOJIMO TVARXA
34. Biuro ledu Saltiniai:
34.1"
34.2.

34.3.

lesos;

i:1"T1';remimo specialiosios prograrnos

34.4. valstybes biudZeto
34.5. Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;
34.6. skolintos lesos;
34"7. lesos,.qaulos kaip parama, dovana, taip patgautos pagartestament4;
34.8. nebiudZetines resos uZ teikiamas mokamas
fastaugu.f
34.9. kitos teisetai igytos leSos.

le5os;

35' Kiekvienais metais Biuras sudaro gaunamq lesq iSlaidq s4mat4,
kuri4 tvirtina Steigejas
(Savininkas).
36' Lesas, gautas kaip paramq arba pagal testament4,_ Biuras naudoja labdaros
(paramos)
teikejo arba testatoriaus nurodymu Nuostatuose nust atytaiveiklai.
37' Biuro lesos gali bDti naudojamos Nuostatuose nustatytai ir
istatymq nedraudZiamai
veiklai,

IX SKYRIUS
BIURO VEIKLOS KONTR.OLE
3U' Biurc valst.vbini aueiit4 atlielcalLietilvcs Respi;iriii<os
vaistvbes iconta:oie.
1?' tslurc i'ldau, aircirtas atliekan-ras vaclcvau;aniis
Lietui'os itespub,iiios u;dau,

vidaus audito

4A.

:...,
illsllruciJoms

B
J

reglamentuojandiais teises aktais.

tr,t,,.iroles u

pateikti Steigejo (savininko), valstybes

la susijusius dokumentus"
4r'
meting
veiklos
{staigos
ataskait4
ir finansiniq ataskaitq
/d
(Savlnlnkas) ar jo igaliotas asmuo.

rinkini tvirtina

kontroles
Steigejas

X SKYRIUS

S,tr,rrNrs, KURTAME SKELBIAMT vIE sI pRANEs IMAr

Biuro veiklE teikiama interneto

ija

svetaineie

fiatvarka.

kreditoriams, kitiems asmenims siundiami
registruotu lai5ku arba iteikiami pasira5ytinaj. Skubus pranesim ai gali
briti perduoti elektroniniq
rysiq priemondmis, originalai nedelsiant i5siundiami adresatui registruotu lai5ku
ar iteikiami
pasilasltnal,
44. u t, pranesimq issiuntim4 ar iq
iteikim4 laiku atsako Biuro vadovas.

XI SKYRIUS
NUOSTATU KEITIMO TVARKA
45' Nuostatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos
biudZetiniq

istaigq istatyme.

ostatq, prie5taraujandiq Lietuvos Respublikos
Nuostatai turi buti pakeisti.
as (Savininkas). pakeistus Nuostatus pasiraSo
isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq
. 'luostatai
asmenq registre dienos. Pakeitus Nuostatus, kartu
su teises uttq
Juridiniu
".trtutyuis'do?umentais

6

asmenq registrui turi bDti pateikti pakeisti
Nuostatai ir nurodytiiq pakeitimai.
netenka galios,
o pateikii r*iaioi.l asmenq registrui teises akrq
nustatyta tvarka.

lt;Tt"u*ai
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