
 

 
 
 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 
VEIKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO 

 
2007 m. birželio 6 d.  Nr. T1-65 

Pasvalys 
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr. 55-1049; 

2000, Nr. 91-2832; 2004, Nr. 4-33; 2006, Nr. 82-3251) 11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 11 

punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-

3099; 2004, Nr. 171-6309) 63 straipsnio 6 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba                    

n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos 

nuostatus (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 18 d. 

sprendimą Nr. 77 „Dėl Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos nuostatų 

patvirtinimo“. 

 
Savivaldybės meras                                                                                Gintautas Gegužinskas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATVIRTINTA 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 
2007 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T1-65 

 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 

VEIKLOS NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

 
1. Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau - Taryba) yra savarankiška 

sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Savivaldybės tarybos. 
2. Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą sudaro 12 asmenų, iš jų: 1/3 Savivaldybės 

paskirtų asmenų, 1/3 Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai, 1/3 visuomeninių 
organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai. 

3. Tarybai vadovauja pirmininkas, kurį bendruomenės sveikatos tarybos teikimu skiria 
Savivaldybės taryba. Bendruomenės sveikatos taryba įgaliojimų laikotarpiui balsų dauguma skiria 
pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. 

4. Tarybos veikla remiama iš Savivaldybės biudžeto. 
5. Tarybos veikla trunka iki naujos Savivaldybės tarybos pirmo posėdžio. 
6. Posėdis yra pagrindinė Tarybos veiklos forma. 
7. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja nustatyto viso Tarybos narių skaičiaus 

dauguma. 
8. Tarybos posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio sušaukimą bei parengtus 

svarstyti klausimus pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo praneša visiems nariams ne vėliau kaip per 
3 dienas iki posėdžio pradžios. 

9. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jie įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo, jei juose nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data. 

10. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir 
sekretorius, sprendimus - pirmininkas. Nesant Tarybos pirmininko protokolus ir sprendimus 
pasirašo jo pavaduotojas. 

11. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 
12. Tarybos posėdžiai yra vieši. 

  

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 
13. Taryba Savivaldybės teritorijoje koordinuoja sveikatos ugdymo politiką. 
14. Taryba yra pagrindinė struktūra, kuri Savivaldybės teritorijoje koordinuoja alkoholio ir 

tabako kontrolės politiką. 
15. Taryba Savivaldybės teritorijoje koordinuoja: 
15.1. visuomenės sveikatos saugą, sveikatos stiprinimo politiką; 
15.2. narkotikų ir toksinių medžiagų kontrolės politiką; 
15.3. susirgimų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje. 
16. Taryba aprobuoja savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programas, kitų 

savivaldybės sveikatos programų projektus. 
17. Taryba nagrinėja, pateikia pagal savo kompetenciją darbo eigoje iškylančius klausimus 

Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos kolegijai, merui, seniūnams. 
18. Taryba nustato Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos  

lėšų naudojimo prioritetus ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti šios programos sąmatos projektą 
bei lėšų panaudojimo ataskaitą Dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos stiprinimo ir ligų 
profilaktikos programas. 



19. Taryba palaiko ryšius su Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybine visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnyba, apskrities gydytojo tarnyba, kitomis žinybomis ir organizacijomis, 
sprendžiant visuomenės sveikatos ir gyventojų sveikatos priežiūros klausimus. 

20. Taryba bendradarbiauja su užsienio šalių analogiškomis sveikatos organizavimo 
struktūromis, keičiasi informacija, platina patirtį, dalyvauja tarptautinėse programose. 
 

III. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS TEISĖS 
 

21. Gauti iš Savivaldybės valdymo institucijų Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, 
įstaigų, organizacijų informaciją Tarybos nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti. 

22 Atlikti pagal kompetenciją Savivaldybės socialinio ir ekonominio plėtojimo programų 
projektų ekspertizę ir teikti šių programų rengėjams savo išvadas. 

23. Teikti pasiūlymus, nustatant sveikatos priežiūros prioritetus. 
24. Teikti savo kompetencijos ribose konsultacijas Savivaldybės tarybai, Savivaldybės 

valdymo institucijoms, ūkiniams subjektams. 
25. Sudaryti ekspertų komisijas funkcijoms įgyvendinti. 
26. Lankytis Savivaldybės teritorijoje esančiose sveikatos priežiūros įstaigose ir susipažinti 

su jų veikla. 
  

IV. ATSKAITOMYBĖ 

 
27. Bendruomenės sveikatos taryba už savo veiklą kartą per metus atsiskaito Savivaldybės 

tarybai. 
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