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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba) – 

tai savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Kauno miesto savivaldybės 

(toliau – Savivaldybė) tarybos.  

2. Sveikatos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais 

nuostatais.  

3. Sveikatos tarybos nuostatai reglamentuoja Sveikatos tarybos uždavinius, funkcijas, teises, 

sudarymą ir darbo organizavimą.  

4. Sveikatos tarybą sudaro, jos pirmininką skiria ir nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.  

 

II SKYRIUS 

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Pagrindiniai Sveikatos tarybos uždaviniai yra šie: 

5.1. formuoti Savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos politiką; 

5.2. užtikrinti bendruomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas; 

5.3. koordinuoti visuomeninių organizacijų ir Savivaldybės institucijų bendradarbiavimą 

gerinant gyventojų sveikatą. 

6. Sveikatos taryba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

6.1. koordinuoja sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės 

sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą; 

6.2. nustato Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų 

naudojimo prioritetus; 

6.3. teikia informaciją ir pasiūlymus dėl priemonių gyventojų sveikatos būklei gerinti 

Savivaldybės tarybai, Savivaldybės ir valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms, žiniasklaidai, 

nevyriausybinėms organizacijoms, Nacionalinei sveikatos tarybai; 
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6.4. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus aktualiais visuomenės sveikatos 

politikos klausimais; 

6.5. atlieka kitas funkcijas, reikalingas pagrindiniams Sveikatos tarybos uždaviniams 

įgyvendinti. 

 

III SKYRIUS 

SVEIKATOS TARYBOS TEISĖS 

 

7. Sveikatos taryba turi teisę: 

7.1. gauti iš Savivaldybės institucijų, Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, 

organizacijų informaciją, reikalingą nuostatuose nurodytoms funkcijoms vykdyti; 

7.2. teikti pagal savo kompetenciją siūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės ir 

valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms, žiniasklaidai, nevyriausybinėms organizacijoms, 

Nacionalinei sveikatos tarybai; 

7.3. kviestis į posėdžius Savivaldybės administracijos darbuotojus, Savivaldybės įstaigų ir 

institucijų atstovus, ekspertus ir kitus asmenis; 

7.4. skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius; 

7.5. turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir 

kitiems teisės aktams. 

 

IV SKYRIUS 

SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Sveikatos tarybą sudaro: 

8.1. 1/3 Savivaldybės paskirtų asmenų;  

8.2. 1/3 Savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų atstovų; 

8.3. 1/3 Kauno miesto visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, 

atstovų. 

9. Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Sveikatos tarybos sudarymo rengia 

Savivaldybės administracijos sveikatinimo veiklos padalinys, atsižvelgdamas į Savivaldybės tarybos 

sveikatinimo veiklą kuruojančio komiteto, Savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų ir Kauno 

miesto visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, pasiūlymus dėl 

Sveikatos tarybos personalinės sudėties. 

10. Sveikatos taryba sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Sveikatos 

tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.  

11. Sveikatos tarybai vadovauja pirmininkas, jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojas. 

12. Sveikatos tarybos pirmininko pavaduotoją renka Sveikatos tarybos nariai paprasta balsų 

dauguma pirmojo Sveikatos tarybos posėdžio metu. 

13. Sveikatos tarybos pirmininkas: 
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13.1. organizuoja Sveikatos tarybos darbą; 

13.2. veikia Sveikatos tarybos vardu, atstovauja jai įmonėse, įstaigose, organizacijose ar 

įgalioja tai daryti kitus Sveikatos tarybos narius; 

13.3. šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja; 

13.4. pasirašo Sveikatos tarybos dokumentus. 

14. Sveikatos tarybos pirmininkas atsako už Sveikatos tarybos veiklos organizavimą. 

15. Sveikatos tarybos sekretorius yra Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo 

paskirtas Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojas ar valstybės tarnautojas. Jis nėra 

Sveikatos tarybos narys.  

16. Sveikatos tarybos sekretorius: 

16.1. rengia Sveikatos tarybos posėdžių medžiagą; 

16.2. protokoluoja Sveikatos tarybos posėdžius. 

17. Sveikatos tarybos nutarimai įforminami posėdžių protokoluose. Protokolą pasirašo 

posėdžio pirmininkas ir protokolą rašęs asmuo. Kiekvienas Sveikatos tarybos narys turi teisę pareikšti 

savo atskirąją nuomonę, kuri turi būti įrašyta į protokolą. Sveikatos tarybos posėdyje dalyvavusių 

asmenų kalbos fiksuojamos posėdžio metu daromame garso įraše, kuris yra saugomas informacinėse 

laikmenose teisės aktų nustatyta tvarka. 

18. Sveikatos tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per                            

3 mėnesius. 

19. Sveikatos tarybos narys privalo nusišalinti nuo klausimo, susijusio su juo pačiu ar jo 

atstovaujama organizacija, nagrinėjimo.  

20. Sveikatos tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti Savivaldybės 

administracijos darbuotojai, ekspertai, konsultantai ar kviestieji asmenys. 

21. Sveikatos taryba svarstomais klausimais priima sprendimus atviru balsavimu paprasta 

balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Sveikatos tarybos posėdžio pirmininko balsas. 

Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Sveikatos tarybos narių.  

22. Jeigu Sveikatos tarybos narys atsistatydina, negali toliau eiti savo pareigų, nutrūksta jo 

darbo santykiai atstovaujamoje institucijoje arba ši atšaukia jo atstovavimo įgaliojimus, Savivaldybės 

taryba šių nuostatų nustatyta tvarka vietoj jo paskiria kitą narį. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Sveikatos tarybos nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šiuos nuostatus 

vykdydami savo funkcijas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

24. Už darbą Sveikatos taryboje neatlyginama.  

25. Sveikatos taryba naudojasi Savivaldybės patalpomis ir technine įranga. 

26. Sveikatos tarybos veiklos programa yra finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.  



 

 

4 

27. Sveikatos tarybos narių įgaliojimai baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai 

kadencijai išrinkti Savivaldybės tarybos nariai.  

28. Sveikatos taryba atsiskaito Savivaldybės tarybai vieną kartą per metus pagal 

Savivaldybės tarybos reglamentą. 

 

_______________________________ 


