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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL LEIDIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI STOTI Į SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS BIURŲ ASOCIACIJĄ
2020 m. gegužės d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 4 straipsnio 2 ir 4 dalimis,
2020 m. kovo 6 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-40 patvirtintų Kazlų Rūdos
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų 17 punktu ir atsižvelgdama į Kazlų Rūdos
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. gegužės 4 d. raštą Nr. D2-1 „Dėl tarybos
sprendimo stoti į savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją“ Kazlų Rūdos savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
Leisti Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į Savivaldybių visuomenės
sveikatos biurų asociaciją ir dalyvauti jos veikloje.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL LEIDIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI STOTI Į SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS BIURŲ ASOCIACIJĄ
2020 m. gegužės 14 d.
Kazlų Rūda
Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai:
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras), vadovaudamasis
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. TS-40 patvirtintų Kazlų Rūdos
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų 17 punktu, kuriame numatyta, kad Biuras turi
teisę steigėjo leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje, 2020 m. gegužės 4 d. raštu kreipėsi į
Kazlų Rūdos savivaldybės merą, prašydamas inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą,
kuriam pritarus, Biurui būtų leista stoti į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją (toliau
– Biurų asociacija) ir dalyvauti jos veikloje.
Sprendimo tikslas – leisti Biurui stoti į Savivaldybių biurų asociaciją ir dalyvauti jos veikloje.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatyta, jeigu teisės
aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo
priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai. Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad biudžetinė įstaiga
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu gali įstatymų nustatyta tvarka
jungtis į asociacijas, kurių paskirtis – įgyvendinti viešuosius interesus, jeigu toks jungimasis
neprieštarauja biudžetinės įstaigos steigimo dokumentams ir veiklos tikslams; 4 straipsnio 2 dalyje
nurodyta, kad iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas
įgyvendina savivaldybės taryba, o 4 dalis nustato, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinančių
institucijų sprendimai turi būti įforminami raštu.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą – nėra.
Kiek biudžeto lėšų prireiks jam įgyvendinti – priėmus tarybos sprendimą, Savivaldybės
biudžeto lėšos nebus reikalingos. Stojamasis nario mokestis į Biurų asociaciją yra 50 eurų, metinis
mokestis – 200 eurų. Šios lėšos yra numatytos ir bus naudojamos iš Biuro veiklai skirtų lėšų
(Specialiosios tikslinės dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijoms vykdyti).
Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama teisės aktų
projektų antikorupcinio vertinimo pažyma) – nevertinamas.
Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai – Pritarus sprendimo projektui, Biuras turės
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galimybę dalyvauti Biurų asociacijos veikloje. Šios veiklos tikslai: stiprinti pirminę visuomenės
sveikatos priežiūrą savivaldybių lygmenyje ir skatinti kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų teikimą savivaldybių gyventojams, palaikyti ryšius su analogiškomis organizacijomis,
siekti visuomenės sveikatos specialistų bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo
ir tolerancijos, kelti specialistų kvalifikaciją ir gerinti kompetencijas, atstovauti teisėtiems
Asociacijos narių interesams.
Neigiamų padarinių nenumatoma.
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