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BIUDZETINES ISTAIGoS MAZEIKIU RAJONO SAVIVALDYBES VISUOMENES
SVEIKATOS BIURO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MaZeikiq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras (toliau - Biuras) yra Lietuvos

nacionalines sveikatos sistemos (toliau - LNSS), igyvendinanti valstybes ir savivaldybes funkcijas

ir iBlaikoma iS valstybes ir savivaldybes biudZetq asignavimq, savivaldybes biudZetine visuomenes

sveikatos prieZiDros istaiga.
2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos fstatymu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu,

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiflros

istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos prieZiflros istatymu, kitais teises

aktais ir Siais nuostatais.
3. Biuras yra civilines atsakomybes vieSasis juridinis asmuo, turintis Dkini, finansini,

or ganizacini ir teisini savaranki5kum4.
4. Biuro adiesas - Naftininkq g. 9, 89239 MaZeikiai. Biuro steigejas ir savininkas -

MaZeikiq rajono savivaldybe (JAR kodas 111103928), adresas Laisves g' 8,89223 MaZeikiai.

5. Biuras yra paramos gavejas.

6. Biuro veikla yra neterminuota. Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS

KOMPETENCIJA

7. Biuro savininko teises ir pareigas fgyvendinandios institucijos - MaZeikiq rajono

savivaldybes tarybos (toliau - Savininkas) kompetencij a:

7.1. tvirtina ir keidia Biuro nuostatus;

7 .2. prrima sprendim4 del Biuro buveines pakeitimo ;
7 ,3, priimasprendim4 del Biuro pertvarkymo, reorganizavrmo ar iikvidavimo;
7 .4. priimasprendim4 del Biuro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.5. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komistjE ir nutraukia jos

igaliojimus;
7. 6. nustato didZiausi4 leistin4 Biulo darbuotojq pareigybiq skaidiq;

7 .7 . tvjtinapaslaugq, teikiamr+ Biure, ikainius, jei jie ndra nustatyti kitq institucijq al istaigq

teises aktais;
7.8 sprendZia kitus BiudZetiniq istaigq istatyme ir kituose istatymuose jos kompetencijai

priskirtus klausimus,

III. BIURO VEIKLA

gyventojq sveikata, vykdyti savivaldybes

istatymais ir kitais teises aktais

reglamentuojam4 savivaldybiq visu svej
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teLiurrq, siekiant maLinti gyventojq

prieZilros paslaugas

kokybi5kas visuomenes sveikatos



9 ' Biuro veiklos sritis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais
reglamentuojamq savivaldybes visuomenes sveikatos prieZiDros paslaugq orga1izavimas ir teikimas
fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybes teritorijoje, taip pat t<etnl savivatdybiq teritorijoje,
jeigu tai yra nustatyta Biuro savininko ir kitq savivaldybiq sudarytoje sutaityje,

10. Biuras vykdo:
10.1' valstybines (valstybes perduotas savivaldybems) visuomenes sveikatos prieZiuros

funkcijas: visuomenes sveikatos prieZi[r4 savivaldybes teritorijoje esandiose ikimokyt<tinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo istaigose ugdomq mokinirl pagal
ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdyttto piogru*ur, visuomenes
sveikatos stiprinim4, visuomenes sveikatos stebesen4;

70.2. savarankiSk4sias savivaldybds visuomenes sveikatos prieZi[ros funkcijas: igyvendina
savivaldybes tarybos patvirtintuose savivaldybes strateginiame pletros ir (ur) savivaldybes
strateginiame veiklos planuose numatytas visuomenes sveikatos priemones, atsiZvelgdamts i
vyraujandias visuomenes sveikatos problemas; dalyvauja igyvendinant valstybines viiuomenes
sveikatos programas, tarpinstitucinius veiklos planus; vykdo vaikq ir jaunimo visuomenes sveikatos
priellitq, i5skyrus visuomends sveikatos prieLtirqsavivaldybes teritorijoje esandiose ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo istaigose ugdomq mokiniq pagal
ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; fraut<ia i
visuomends sveikatos stiprinimo veikl4 socialinius partnerius; vykdo kitas istatymq nustatytas
visuomenes sveikatos prieZiDros funkcij as,

1 1. Biuro funkcijos:
1 1 . 1 . visuomends sveikatos stiprinimas savivaldybes bendruomenej e:
1 1.1.1, visuomenes sveikatos mokymo organlzavrmas ir vykdymas;
I I.L2. visuomenes sveikatos propagavimas;
11.1'3. visuomends, valdymo ir vykdandiqjq institucijrl informavimas ir konsultavimas

visuomenes sveikatos klausimais.'
r 7 .2. saviv aldyb es visuomenes sveikato s stebesena (monitoringas) :

1I.2.1, visuomenes ir jos grupiq sveikatos b[kles ir jos kitimo dinamikos stebdsenos
or ganizav imas ir vykdymas ;

I1'.2.2. fizikiniq, cheminiq, biologiniq ir kitq fizines aplinkos veiksniq ir jq ry5io su sveikata
stebdsenos organizavrmas ir vykdymas;

II.2.3. socialiniq, ekonominiq, psichosocialiniq veiksniq ir jq ry5io su sveikata stebdsenos
organizavimas ir vykdymas;

11.2 4. gyvensenos ir jos ry5io su sveikata stebdsenos organizavimas ir vykdymas;
1I.2.5. sveikatos prieZilros sistemos raidos stebesenos organizavrmas ir vykdymas;
If .2.6. kitq savivaldybes visuomenes sveikatos stebesenos programoje numatytq objektq

stebesena.

r r .3 . p agal komp etenc ij a, ull<r ed,iamql q I i gq profi laktika s avival dyb ej e ;
1 1'4, neinfekciniq ligq ir traumq profilaktika ir kontrole savivaldybeje:
1I.4.1. visuomenes sveikatai darandiq itak4 aplinkos (fizines, socialinds, ekonomines)

veiksniq analizavimas ir veltinimas bei dalyvavimas planuojant ir igyvendinant poveikio maZinimo
priemones;

11.4'2. organizavimas il dalyvavimas vykdant visuomenes psichikos sveikatos stiprinim4 ir
sutrikimq profi laktik4;

11.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas:
11.4,3.1. veiklos organizavimas ir dalyvavimas igyvendinant rukymo profilaktikos

priemones;

I1.4.3 .2. veiklos orsanizavimas
priemones;

|f .4.3.3. veiklos orsanrzayrm

gyvendinant alkoholio vartojimo maZinimo
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1I'4'3'4. veiklos organizavrmas ir dalyvavimas igyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo
priemones;

1I'4.3.5. veiklos organrzavimas ir dalyvavimas igyvendinant sveikos mitybos skatinimo
priemones;

11.4.3.6. kitq sveikos gyvensenos veiksniq skatinimo priemoniq planavimas ir
igyvendinimas.

I1.4.4. aplinkos veiksniq (fizines, socialinds, ekonominds) poveikio sveikatai vertinimas;
1 1.5. visuomenes sveikatos programq savivaldybeje igyvendinimas:
11'5.1. tiksliniq savivaldybes visuomenes sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programq

rengimas pagal savivaldybeje nustatyt4 sveikatos sutrikimg ar sveikatai itikos darandiu veiksniu
paplitim4;

11.5.2. valstybiniq visuomenes sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programq pritaikymas ir
igyvendinimas.

1 1.6. vaikq ir jaunimo sveikatos stiprinimas:
1 1.6.1. visuomenes sveikatos prieZiDros specialistq, dirbandiq bendrojo lavinimo

mokyklo se, veikl o s or ganizav rmas ir ko or.dinavimas ;

11.6.2. visuomends sveikatos prieZilros specialistq, dirbandiq profesinese mokyklose,
veiklos or ganizavimas ir koordinavimas;

11.6.3. sveikatos specialistq, dirbandiq ikimokyklinio ugdymo istaigose, veiklos
or ganrzav imas ir ko ordinavimas ;

1 I . 6 . 4 . studentq s veikatinimo pri emoni q or ganrzavimas ir ko ordinavimas ;
1 1'6.5. kitq vaikq ir jaunimo sveikatinimo priemoni4 organizavimas ir igyvendinimas.
1 1.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
1I.7.I. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialiniq

partneriq itraukimas;
1L7.2. visuomenes sveikatinimo priemoniq integravimas i kitas veiklos sritis;
II'7.3. bendruomends dalyvavimo skatinimas ir itraukimas i visuomenes sveikatos

stiprinimo veikl4;
II.7.4. informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams teikimas.
11.8. savivaldybes institucijq sprendimq projektq poveikio visuomends sveikatai vertinimas;
1 1.9. kita Lietuvos Respublikos istatymq neuZdrausta veikl .

12. Jeigu Biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Biuras toki4
licencij4 Qeidim4) privalo tureti.

13. Biuro veiklos r[Sys (pagal Ekonomines veiklos ru5iq klasifikatoriq):
13. 1 . Sporlinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.5 1 ;

13.2. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
13.3. Svietimui bUdingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
13.4. Kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla, kodas 86.90.

IV. BIURO TEISES IR PAREIGOS

14. Vykdydamas veikl4, Biuras turi Sias teises:
14.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
14.2. istatymq ir kitq teises aktq nustat5,ta tvarka gauti informacij4 iS savivaldybes

institucijq, savivaldybes teritorijoje esandiq juridiniq asmenq, iSskyrus centrines ir teritoiines
valstybinio administravimo institucijas, reikaling4 savo uZdaviniams igyvendinti ir funkcijoms
atlikti;

14.3. bendradarbiauti su Salies ir uZsienio partneriais;
14.4. Savininko leidimu stoti i asociaei,i autijq veikloje;
14.5. sudaryti sutartis su Lietuv 1s bei juridiniais asmenimis;
14.6. vykdyti neformalLl suaug

renginius; iz
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14.7. suderinus su Savininku skelbti konkursus, susijusius su Biuro veikla:
l4'8' konsuhuotis su kitq inslitucijq atslovais ir specialistais, atskiriems klausimams sprgsti

sudaryti laikinas darbo grupes;
14.9. iS teisetai vykdomos veiklos gauti nebiudZetiniq lesq;
I4.I0. dalyvauti savivaldybes institucijoms rengiant su Biuro veikla susiiusiu teises aktu

projektus;
1 4 .I 1 . teises aktq nustatyta tv arka teikti mokamas paslaugas ;
14.12. teises aktq nustatytatvarka gauti param4;
14.13. inicijuoti ir vykdyti visuomenes sveikatos stiprinimo projektus;
14'14. kurti ir dalyvauti formuojant savivaldybes visuomenes sveikatos registrus,

informacines sistemas ;
14.15. siqsti darbuotojus staZuotis, tobulinti kvalifikacij4 Salies ir uZsienio institucijose:
14.16. teikti paslaugas kitoms savivaldybems.
15. Biuras privalo:
15.1' kreiptis i Biuro Savinink4 del Biuro nuostatq papildymo ir pakeitimo;
75.2. rengti le5q s4matas teises aktq nustatytatvarka;
i5.3' naudoti gautus biudZeto asignavimus racionaliai ir taupiai, nuostatuose nurodytai ir

istatymq nedraudZiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas islaidq .4-utur;
15 '4' tltiktinti darbo plano vykdym4, veiklos krypdiq planavim4 ir rengti veiklos ataskaitas;
15.5. teises aktq nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybes,

savivaldybes turtu;
15'6. garantuoti frnansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4 ir pateikim4laiku;
15.7.uLtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo s4lygas;
15.8. informuoti savivaldybes bendruomeng apie Biuro veikl4;
15.9' i5saugoti fiziniq, juridiniq asmenr+ komercing paslapti, kuri buvo patiketa Biurui;
1 5. 1 0. vykdyti isipareigoj imus pagal sudarytas sutartis;
15.11. teikti informacijq apie Biuro veikl4 savivaldybes ir valstybes institucijoms teises aktq

nustatyta tvarka;
I5.I2, nustatyta tvarka nagrineti juridiniq bei fiziniq asmeml pra5ymus, pasirllymus, piliediq

skundus fu pagal savo kompetencij4 imtis priemoniq juose keliamiemi klausimams sprgsti.
16. Biuras gali tureti ir kitq teisiq ir pareigq, jeigu jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos

lstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimams ir kitiems teises aktams.

V. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

17. Biurui vadovauja direktorius, kuris skiriamas i pareigas ir atleidliamas iS jq bei kiti
klausimai, susijg su jo darbo santykiais, yra sprendZiami istatymq nustatlta tvarka.

18'Biuro visuomends sveikatos prieZilros specialistq pareigybes gali uZimti asmenys,
atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

-patvirtintus 
kvalifikacinius

reikalavimus.
19. Biuro direktorius:
19.1. tLtikrina, kad butrl laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Biuro nuostarq;
19.2. tvirtina Biuro strukt[r4 ir pareigybiq s4raS4, nevirsijant nustatyto didZiausio leistino

pareigybiq skaidiaus;
19.3. uZtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4

teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos butq teisingos;
19.4. ultikrina racionalq ir taupq leSq bei turto nauclojim4, veiksming4 Biuro vidaus

z- ''"
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19.7, teises aktq nustatyta tvarka pagal patvirtint4 darbo uZmokesdio fond4 nustato
darbuotoj q atlyginimus;

19,8. tvirtina darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Biuro darbo tvarkos taisykles;
19.9. teikia tvirtinti teises aktq nustatylatvarka metinius Biuro veiklos planus, ataskaitas;
19.10. organizuoja Biuro darbo vykdym4, planuoja Biuro veiklos kryptis t kart4 per metus

atsiskaito Savininkui ui. darbq vykdym4;
19.1 1. priima isakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
19.12. Savininkui teikia tvirtinti Biuro nuostatq papildymus ir pakeitimus;
19.13. teises aktq nustatfiatvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybds, savivaldybes turtu

ir ld5omis, atsako uZ jq panaudojim4, sudaro sutartis su Lietuvos ir uZsienio fiziniais bei juridiniais
asmenimis:

19 .I 4, atstovauj a Biurui kitose institucij ose;

19.15. organizuoja Biuro darba,, kad b[tq igyvendinami Biuro tikslai ir atliekamos
nustatytos funkcijos bei vykdo kitas teises aktq jam pavestas funkcijas.

20.U2 buhalterines apskaitos organizavim4 atsako direktorius, o uZ. finansines apskaitos
Biure tvarkym4 atsakingas vyriausiasis buhalteris, kuris vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
i statvmais' kitais 

"T; Tffi ;.r""-'J^""#H;'#:-
21. Biuro darbuotojq darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir

xiti teises aktai.
22.Biuro darbuotojq darbo uZmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

ieises aktq nustatyta tvarka.

VII. BIURO LESU SAT-TTNTNI IR JU NAUDOJIMO TVARKA

23. Biuro le5q Saltiniai:
23.L valstybes biudZeto le5os;

23.2. savlaldybes biudZeto le5os;

23.3. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
23.4. fondq , organizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais

perduotos 1d5os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
23.5. kitos teisetu btrdu igytos leSos.

24. Visos 23 punkte iSvardytos le5os naudojamos vadovaujantis Siq le5q panaudojimq
reglamentuoj andiq teises aktq nuostatomis.

25. Biuras buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustatyta tvarka.

26. Biuro finansines veiklos kontrolg teises aktq nustatyta tvarka vykdo savivaldybes
kontroles institucijos ir kitos igaliotos institucijos.

VIII. BIURO VEIKLOS KONTROLE

27.Biuro funkcijq igyvendinirno prieZilrq atheka Savininkas ir kitos fstatymais ir kitais
teises aktais igaliotos institucij os.

IX. NUOSTATU KEITIMO TVARKA
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3 1 . Pakeisti nuostatai isigalioj a juos iregistravus Jrnidinirl asmenq registre.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Kai Biuro pranesimai turi buti paskelbti vie5ai, jie skelbiami istatymq nustatytais
teminais ir tvarka interneto puslapyj e www. mazeikiuvsb. lt.

33' Biur4 reorganizuoja, pertvarko arba likviduoja Savininkas Lietuvos Respublikos
istatymq nustatyta tvarka.

34. Duomenys apie Biur4 kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre.
35. Jei Lietuvos Respublikos norminiai teises aktai ar MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos

fiimti teises aktai nustato, kad atskiros Savivaldybes tarybos kompetencijos funkcijas gali ,rytayti
Savivaldybes administracijos direktorius, Sias funkcijas administracijos diiektorius vykdo be atskiro
Sqnuostatq pakeitimo.
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