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VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES VISUOMENES SVEIKATOS BIURO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

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

Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos (toliau - LNSS) i5 Varenos rajono savivaldybes biudZeto

i5 dalies i5laikoma biudZetine visuomenes sveikatos prieZi[ros istaiga'

2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos istatymu, BiudZetiniq istaigrg Sveikatos sistemos, Sveikatos

prieZifiros istaigrt Visuomenes sveikatos prieZiiiros ir kitais lstatymais, teises aktais ir Siais

nuostatais.

3. Biuro savininkas - Varenos rajono savivaldybe'

4. Biuro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Varenos rajono

savivaldybes taryba.

5. Biuras Yta viesasis juridinis

savarankiSkumq.

asmuo, turintis Ukini finansini ir teisin[

6. Biuro adresas : Parko g. 8, Varena'

7. Biuras neatsako uZ savininko isipareigojimus'

8. Biuro flkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9. Biuro veikla Yra neterminuota'

II. BIURo SAvININKo TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANdTOS INSTITUCIJOS
KOMPETENCIJA

10. Varenos rajono savivaldybes tarybos, Biuro savininko teises ir pareigas

igyvendinandios institucij os, pareigos:

10.1. tvirtinti, keisti ir papildyti Biuro nuostatus;

10.2,, nustatyti Biuro i5laidas (neiskaitant valstybes biudZeto asignavimrf, nevir5ijant

jam patvirtintq bendrqjq asignavimg i5 jq - darbo uZmokesdiui, paprastosioms ir nepaprastosioms

, iSlaidoms;

10.3. skirti savivaldybes biudZeto lesas Biurui i5laikyti ir veiklai vykdyti teises aktq

nustatyta tvarka;
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10.4. uZtikrinti Biurui paskirtq asignavimq naudojimQ pagal nustatytqpaskirt[ bei jq

panaudbjimo teisetumq ekonomiskum% efektyr,um qit tezultatyvum4;

10.5. uZtikrinti Biuro finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4 ir pateikim4laiku;

1 0. 6. nustatyti didZiausi4 leistin4 Biuro darbuotoj q pareigybiq skaidiq;

10.7. u2tikrinti, kad Biuras laiku atsiskaitytq su darbuotojais, mokesdiq

administravimo istaigomis, visq rflSiq energijos ir kitq darbB paslaugq bei prekiq tiekejais;

1 0. 8. organ izuoti i3 biudZeto fi nansuoj amq pro gramq rengim4 ir vykdym4;

10.9. pranesti Biurui pakitusias arba patvirtintas naujas pinigines ir natiirines i5laidq

nonnas, kitas norrnas ir rodiklius, bfltinus programq s4matq projektuose numatomiems

asignavimams tiksliai apskaidiuoti.

l l. Varenos rajono savivaldybes tarybos, Biuro savininko teises ir pareigas

igyvendinandios institucijos, teises :

11.1. kontroliuoti Biwo buhalterinq apskait4 finansinq atskaitomybE, [siskolinimus bei

imtis visqpriemoniq jq i3vengti;

11.2. atIi\<ti Biure vykdomos finansines atskaitomybes analizg;

1 1.3. gauti iS Biuro dokumentus, Zodinius ir ra5ytinius paai5kinimus, i5vadas ir kitokiq

informacd4 susijusi4 su Biuro veikla, reikalingq savo uZdaviniams igyvendinti ir

funkcijoms atlikti;

1 1.4. priimti sprendim4 atlikti tam tikros Biuro veiklos nepriklausom4 audit%

1 1.5. reorg anizuoti,pertvarkyti, likviduoti Biur4 jeigu istatymai nenumato kitaip'

12. Biuro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija gali tureti kitq teisiq ir

pareigr6 jei jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams'

III. BIURO FUNKCIJOS IR VEIKLOS TIKSLAI

13. pagrindinis Biuro veiklos tikslas - rflpintis Varenos rajono savivaldybes gyventojq

sveikata, vykdyti savivaldybes (keliq savivaldybiq) teritorijoje Lietuvos Respublikos istatymais ir

kitais teises aktais reglamentuojam4 savivaldybiq visuomenes sveikatos prieZifir% siekiant maLinti

gyventojq sergamumQ ir mirtingum% gerinti gyvenimo kokybg, teikiant kokybiskas visuomenes

sveikatos prieZi[ros Paslaugas.

14. Biuro veiklos sritis - Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais

,reglamentuojamq 
savivaldybds visuomenes sveikatos prieZiflros paslaugq organizavimas ir teikimas

fiziniams ir juridiniams asmenims varenos rajono savivaldybes teritorijoje, taip pat keliq

savivaldybiq teritorijoje, jeigu tai nustatyta Biuro steigejo ir kitq savivaldybiq sudaVtoje sutartyje'

15. Paerindines Biuro veiklos sritys:
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1 5. 1 . visuomenes sveikatos stiprinimas savivaldybes bendruomenej e:

"". 15.1.1. visuomenes sveikatos mokymo otganizavimas ir vykdymas;

15 .L2. visuomenes sveikatos propagavimas;

1 5. I .3. visuomenes, valdymo ir vykdandiqjq institucijq informavimas ir konsultavimas

/ visuomenes sveikatos klausimais;

15.2.yardnos rajono savivaldybes visuomenes sveikatos stebesena (monitoringas):

15.2.1. visuomenes ir jos grupiq sveikatos bukles ir jos kitimo dinamikos stebdsenos

or garizav imas ir vYkdYmas ;

. 1 5.2.2. fizikiniq, cheminir6 biologiniq ir kitq fizines aplinkos veiksniq ir jq ry5io su

sveikata stebesenos otganizavimas ir vertinimas;

15.2.3. socialiniq, ekonominir6 psichosocialiniq veiksniq ir jq rysio su sveikata

stebrisenos or ganizavimas ir vykdymas ;

l5.2.4.gyvensenos ir jos rysio su sveikata stebesenos organizavimas ir lykdymas;

15.2.5.sveikatos prieZitiros sistemos raidos stebdsenos otganizavimas ir vykdymas;

15.2.6. kitq savivaldybes visuomends sveikatos stebesenos programoje numatytq

objektq stebesena;

1 5 . 3 . pagal kompetencij 4 uZkrediamqi rr li grr profi laktika savivaldybej e ;

15.4. neinfekciniq ligq ir traumqprofilaktika ir kontrole savivaldybeje:

15.4.1. visuomenes sveikatai darandiq [tak4 aplinkos (fizines, socialines' ekonominds

veiksniq analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir iglvendinant poveikio maZinimo

priemones;

15.4.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomends psichikos sveikatos

stiprinim4 ir sutrikimq profilaktik6

| 5.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas:

l5.4.3.L veiklos otganizavimas ir dalyvavimas igyvendinant r[kymo profilaktikos

Priemones;

15.4.3.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas igyvendinant alkoholio vartojimo

maZinimo Priemones;

15.4.3.3. veiklos otganizavimas ir dalyvavimas [gyvendinant narkomanijos ir kitq

p sichoaktyviq medZiagq vartoj imo prevencij o s priemones ;

15.4.3.4. veiklos organizavimas ir dalyvavimas igyvendinant fizinio aktyvumo

skatinimo Priemones;

l5.4.3.5veiklosorganizavimasirdalyvavimasigyvendinantsveikosmitybos

skatinimo Priemones;
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15.4.3.6. kitq sveikos gyvensenos veiksniq skatinimo priemoniq planavimas ir

igyvendinimas;

15.4.4. aplinkos veiksniq (fizines, socialines, ekonomines) poveikio sveikatai

vertinimas;

1 5. 5. visuomends sveikatos pro gramq savivaldybej e igyvendinimas :

15.5.1. tiksliniq savivaldybes visuomenes sveikatos stiprinimo ir profilaktikos

programq rengimas pagal savivaldybeje nustatyt4 sveikatos sutrikimq ir sveikatai itakos darandiq

veiksniq paplitim6

15.5.2. valstybinirtr visuomends sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programq

pritaikymas ir igyvendinimas;

15.6. vaikrl ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

15.6.1. visuomen6s sveikatos prieZiflros specialistg vykdandiq funkcijas bendrojo

lavinimo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas ;

15.6.2. visuomenes sveikatos specialistrS vykdandiq funkcijas profesinese mokyklose'

veiklos organizavimas ir koordinavimas;

15.6.3. visuomenes sveikatos specialistq vykdandiq funkcijas ikimokyklinio ugdymo

istaigose, veiklos organizavimas ir koordinavimas ;

15.6.4.kiq vaikq ir jaunimo sveikatinimo priemoniq organizavimas ir igyvendinimas;

1 5.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais :

15.7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialiniq

partneriq [traukimas ;

15.7 .2. visuomends sveikatos priemoniq integravimas i kitas veiklos sritis;

15.7.3. bendruomenes dalyvavimo skatinimas ir itraukimas i visuomenes sveikatos

stiprinimo

veiklq

15.8. savivaldybes institucijq sprendimq projektq poveikio visuomenes sveikatai

vertinimas;

15.9. kita Lietuvos Respublikos istatymq neuZdrausta veikla.

16. Eiuro veiklos rflSys (pagal Ekonomines veiklos klasifikatorirD:

16.1. Sveikatos prieZilros, Svietimo, kult[ros ir kitq socialiniq paslaugq i5skyrus

, socialin[ draudimq veiklos reguliavimas, kodas 84.12 (pagrindine veiklos r[Sis);

16.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas - 85.59;

16.3. Svietimui btdingqpaslaugqveikla, kodas - 85'60;

76.4.kitaZmoniq sveikatos prieZitros veikla, kodas - 86'90;
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16.5. kvalifikacijos tobulinimas, kodas - 80.42;

"'. 16.6. nekilnojamojo turto, priklausandio nuosavybes ar kita teise, iSnuomojimas, kodas

- 70.20;

16.7. frzinds geroves uZtilffinimo veikla, kodas - 93.04;

16.8. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais

asmenimis veikla, kodas - 88.10.

17. Iei veiklai, numatytai nuostatuose, istatymq nustatyta tvarka reikalinga licencija

(leidimas), tai Biuras toki4 licencija Geidim4) privalo gauti.

IV. BIURO TEISES IR PAREIGOS

18. Vykdydamas veiklq Biuras turi Sias teises:

18.1. istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka gauti informacijq i5 savivaldybes

institucijr5 savivaldybes teritorijoje esandirl juridiniq asmenq, reikaling4 savo uZdaviniams

igyvendinti ir funkcij oms atlikti;

18.2. bendradarbiauti su Salies ir uZsienio partneriais;

18.3. Biuro savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos leidimu stoti i
asociacij as ir dalyvauti jq veikloj e;

18.4. sudaryti sutartis su Lietuvos ir uZsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

18.5. vykdyti neformalq suaugusiqjq Svietimq organizuoti konferencijas, seminarus ir

kitus renginius;

18.6. konsultuotis su kitq institucijq atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams

sprgsti sudaryti laikinas darbo grupes;

18.7. i5 teisetai vykdomos veiklos gauti nebiudZetiniq le5q;

18.8. dalyvauti savivaldybes institucijoms rengiant su Biuro veikla susijusiq teises

aktq projektus

18.9. teises aktq nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;

1 8. 1 0. teises aktq nustatyta tv arka gauti paramq

18.11. inicijuoti ir vykdyti visuomenes sveikatos stiprinimo projektus;

18.12. siqsti darbuotojus staZuotis, tobulinti k-valifikacij4 Salies ir uZsienio

institucijose;

18.13. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

1 8. 14. teikti paslaugas kitoms savivaldybems.

19. Biuras privalo:
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19.1. kreiptis i Varenos rajono savivaldybes taryb4 del Biuro nuostatq papildymo ir

t9.2. rcngti le5q sqmatas teises allq nustatytatvarka;

19.3. naudoti gautus biudZeto asignavimus racionaliai ir taupiai, nuostatuose nurodyai

ir istatymq nedraudZiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas i5laidq sEnatas;

I9.4. vltikrinti darbo plano vykdymq veiklos ktypdiq planavim4 ir rengti veiklos

ataskaitas;

19.5. teises aktq nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybes,

savivaldybes turtu;

19.6. garantuoti finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4ir pateikimqlaiku;

19.7. uitil<rinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo s4lygas;

19.8. informuoti savivaldybes bendruomenQ apie Biuro veiklq

19.9. i5saugoti fizinir6 juridiniq asmenq komercinE paslapti kuri buvo patiketa Biurui;

19.10. vykdyi lsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

19.11. teikti informacij4 apie Biuro veiklq savivaldybes ir valstybes institucijoms

teises aktq nustatyta tv arka.

20. Biuras gali tureti ir kitq teisiq ir pareigq, jeigu jos neprie5tarauja Lietuvos

Respublikos istatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimams ir kitiems teises aktams.

V. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

21. Biuro veiklai vadovauja direktorius, kuri teises aktq nustatyta tvarka konkurso

bUdu i pareigas priima fu atleidlia iS jU taiko jam skatinimo priemones, skiria drausmines

nuobaudas ir tvirtina darbo uZmokesdio dydi Varenos rajono savivaldybes meras.

22.Bitxo direktorius:

22.1 organizuoja Biuro veikl4 ir atsako uZ Biurui pavestq funkcijq vykdym4 nustatytq

tikshl ir uZdavinirl igyvendinim6

22.2. planuoja Biuro Zmogi5kuosius, materialiuosius ir finansinius i5teklius, atsako uZ

panaudojimqir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

22.f . nustato Biuro iSlaidas, nevir5ijant jam patvirtintq bendrqjq asignavimq, i5 jq -
darbo uZmokesdiui, paprastosioms ir nepaprastosioms i5laidoms;

22.4. uLtilcrina Biurui paskirtq asignavimq naudojim4 pagal nustatl't4 paskirti bei jU

panaudojimo teisetum4 ekonomi5kum4 efektyvum4 ir rezultatyvum4.

22.5. uLtil<rina Biuro finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4 ir pateikim4laiku;

22.6. tvfutina Biuro struktDrq ir darbuotojq pareigybiq sqra56
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22.7. u2tikrina, kad Biuras laiku atsiskaitytq su darbuotojais, mokesdiq
,i

administravimo [staigomis, visq r[5ir1 energijos ir kitq darbq, paslaugq bei prekirl tiekejais;

22.8. or garrizuojais biudZeto fi nansuoj amq pro gramq rengimq ir vykdymq

22.9. oryanizuojaBiuro buhalterinE apskaitq finansines atskaitomybes sudarym6

22.10. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatylatvarka priima i
darb4ir atleidLiaiS jo Biuro darbuotojus, skatinajuos ir skiriajiems drausmines nuobaudas;

22.11. teises aktq nustatyta tvarka pagal patvirtintq darbo uZmokesdio fond4 nustato

darbuotoj q atlyginimus ;

22.12. tvirtina Biuro darbuotojq pareiginius nuostatus, Biuro darbo tvarkos taisykles;

22.13. uLtil<rina, kad Biuro veikloje bftq laikomasi teises aktq reikalavimq;

22.14. teikia Varenos rajono savivaldybes tarybai tvirtinti metinq Biuro veiklos

ataskait6

22.15. organizuojaBiuro darbo plano vykdymq planuoja Biuro veiklos kryptis;

22.16. priima isakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie

vykdomi;

22.17. Biuro savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai teikia tvirtinti

Biuro nuostatq papildymus ir pakeitimus;

22.18. teises aktq nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybes, savivaldybes

turtu ir lejomis, atsako uZ jq panaudojim6 sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.19 . atstovauj a Biurui kitose institucij ose;

22.20.vykdo kitas teises aktqjam pavestas funkcijas.

23. tJZ finansines apskaitos Biure tvarkym4 atsakingas vyriausiasis buhalteris,

kuris vadovaudamasis Lietuvos Respublikos [statymais, kitais teises aktais bei Siais nuostatais,

tvarko finansinE-tikinE apskait4. Vyriausiojo buhalterio funkcijas pagal sutarti gali atlikti ir

juridinis asmuo. Biuro direktoriui draudLiamaeiti Biuro vyriausiojo buhalterio pareigas.

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKEJIMAS

24. Biuro darbuotojq darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo

kodeksas ir kiti.

25. Biuro darbuotojq darbo uZmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos istatymrl ir

kitq teises aktq nustatyta tvarka.

vII. BrURO LESU s^q.LrrNrA.I rR JU NAUDOJIMO TVARKA

26. Biuro le5u Saltiniai:
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26. | . v alstybes, savivaldybes biudZeto 1e5o s ;

':. 26.2.Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZeto 1e5os;

26.3. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

26.4. fondt4 organizacij% kitq juridiniq ir fizinirl asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

budais perduotos leSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimust

26.5. kitos teisetu budu ig)'tos leSos.

27. Visos 26 punkte i5vardytos le5os naudojamos vadovaujantis 5ir1le3rtr panaudojim4

reglamentuoj andiq teises aktq nuostatomis.

28. Biuras buhalterinE apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybq teikia teises aktrl

nustatlta tvarka.

29. Biuro finansines veiklos kontrolg teises aktq nustatytatvarka vykdo savivaldybes

centralizuotas vidaus ir audito skyrius ir kitos igaliotos institucijos.

VIII. BIURO VEIKLOS KONTROLE

30. Biuro funkcijq igyvendinimo prieZilr4 atlieka Biuro savininko teises ir pareigas

lgyvendinanti institucija ir kitos fstatymais ir kitais teises aktais [galiotos institucijos.

IX. SALTINIS, KURIAME SKELBIAMI VIESI PRANESIMAI

31. Birno pranesimai ir informacija apie Biuro veikl4 teikiama internetiniame

tinklapyje, www.varenosvsb.lt , spaudoje teises aktq nustatyta tvarka.

32. Kiti Bitno pranesimai ir informacija kreditoriams, kitiems asmenims siundiami

registruotu lai5ku arba [teikiami pasira5ytinai. Skubfls pranesimai gali bfiti perduoti elektroniniq

ry5iq priemonemis, originalai nedelsiant i5siundiami adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami

pasira5ytinai.

3 3 . U Z pranesimq i5siuntim4 ar j q iteikim4 laiku atsako B iuro direktorius.

x. NUOSTATU KEITIMO TVARKA

34. Biuro nuostatai keidiami ir tvirtinamas visas nuostatq tekstas Vardnos rajono

savivaldybes tarytos sprendimu

35. Pakeistus nuostatus pasira5o Vardnos rajono savivaldybes tarybos [galiotas asmuo.

36. Pakeisti nuostatai [sigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmeml registre.

37. Biuro nuostatus pasira5iusiq asmenq para5q tikrumas notaro netvirtinamas.

XI. BIURO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
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38. Biur4 reorganizuoja, pertvarko arba likviduoja savininkas Lietuvos Respublikos

!-

Vyriausybes nustatyta tvarka,j eigu [statymai nenumato kitaip.

.9,7Varenos raj ono savivaldybes visuomenes
sveikatos biuro direktore Astute Zmuidinavi di ene
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