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NACIONALINES VEZIO PROFILAKTIKOS IR KONTROLES PROGRAMOS
{GYVENDINIMO IR ONKOLOGINES PAGALBOS ORGANIZAVIMO STEBESENO
TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalines vezio profilaktikos ir kontroles jgyvendinimo ir onkologines pagalbos
organizavimo stebesenos tarybos darbo reglamentas (toliau - reglamentas) nustato Nacionalines

vezio profilaktikos ir kontroles jgyvendinimo ir onkologines pagalbos org izavimo stebese os
tarybos (toliau - Taryba) darbo organizavimo tvark ir Tarybos narip teises ir pareigas.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos jstatymais, pojstatyminiais teises aktais, Tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. V-1438 „Del
Nacionalines vezio profilaktikos ir kontroles programos gyvendinimo ir onkologines pagalbos
organizavimo stebesenos tarybos ir Nacionalines vezio profilaktikos ir kontroles programos

specialiojo tikslo pasiekimo prieziuros komiteto sudarymo ir Nacionalines vezio profilaktikos ir
kontroles programos jgyvendinimo ir onkologines pagalbos organizavimo stebesenos tarybos
nuostatij patvirtinimo ir siuo reglamentu.
3. Tarybos veikla grindziama jstatymij virsenybes, nesaliskumo, kolegialaus klausimij
svarstymo ir viesumo principals.

II SKYRIUS
TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
4. Tarybos darbui vadovauja pirmininkas, paskirtas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro jsakymu. Pirmininko nesant (atostogij, ligos, komandiruotes metu ar esant kitoms

objektyvioms priezastims) arba pirmininkui pavedus, jo funkcijas vykdo pirmininko pavaduotojas.
5. Tarybos pirmininkas:
5.1. organizuoja Tarybos darb , jam vadovauja ir atsako uz jo veikl ;

5.2. atstovaujaTarybai arba jgalioja tai daryti kitus Tarybos narius;
5.3. saukia Tarybos posedzius ir jiems pirmininkauja;
5.4. pristato Tarybos veiklos ataskaitas arba pavedakitam Tarybos nariui;
5.5. pasiraso Tarybos posedzii} protokolus ir Tary os vardu siunciamus dokumentus;
5.6. sprendzia kitus su Tarybos veikla susijusius klausimus.
6. Tarybos sekretoriato funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos Asmens sveikatos prieziuros departamentas. Sekretoriatas:
6.1. surenka ir issiuncia Tarybos nariams posedzh medziag ;
6.2. protokoluoja Tarybos posedzius i rengia posedziij protokoli} projektus;

6.3. apibendrina Tarybos posedzip ir kit veiklai reikaling medziag ;
6.4. rengia Tarybos vardu rengiaimj rasty ir kitij dokumentp projektus;
6.5. nustatyta tvarka registruoja ir saugo Tarybos posedziij protokolus ir kitus dokumentus;
6.6. vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus.
7. Tarybos veiklos forma yra posedziai, kurie rengiami pag l poreikj, bet ne reciau kaip
viemj kart per metus.
8. Posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja ne maziau kaip puse Tarybos narip. Narys,
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turintis interes , galinciij sukelti ar sukelianciij interes konflikt , pries pradedant tokio klausimo
svarstym , informuoja apie tai posedzio pirminink ir posedzio metu sprendziamo klausimo
svarstyme ir sprendimo del jo priemime nedalyvauja.

9. Tarybos pirmininko kvietimu ar sutikimu posedyje svarstant konkretij kla sim gali
dalyvauti ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ar kitij ministerijip institucijrp
[staigp, organizacijp atstovai, asmens ir visuomenes sveikatos specialistai, akademines visuomenes
atstovai, kiti asmenys, kai svarstomas klausimas yra jiems aktualus. Mineti asmenys turi teis?
issakyti savo nuomon .

10. Apie Tarybos posedzius ne veliau kaip pries 5 darbo dienas iki posedzio dienos
elektroniniu pastu, nurodant posedzio dat , laik viet posedzio darbotvark?, Tarybos pirmininko
vardu informuoja Tarybos posedzio sekretorius.

11. Tarybos posedziui reikalinga medziaga Tarybos nariams, stebetojams ir kitiems j
posedzius kvieciamiems asmenims issiunciama elektroniniu pastu ne veliau kaip pries 3 darbo
dienas iki posedzio.

12. Tarybos pirmininko sprendimu skubiems klausimams spr sti Tarybos posedis gali buti
vykdomas apklausos budu - apklausiant visus Tarybos narius elektroniniu pastu.
13. Posedis apklausos budu organizuojamas tokia tvarka:
13.1. Tarybos posedzio sekretorius Tarybos nariams issiuncia posedzio medziag ir

protokolo projekt ir papraso jiems pritarti arba nepritarti (balsuoti uz arba pries);
13.2. Tarybos nariai elektroniniu pastu informuoja Tarybos posedzio sekretorip apie savo

sprendim ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo posedzio medziagos ir protokolo projekto
issiuntimo dienos;
13.3. balsavimas elektroniniu pastu yra teisetas, jeigu elektroniniu pastu balsavo ne maziau

kaip puse Tarybos nariip
14. Tarybos nariai gali elektroniniu pastu teikti Tarybos pirmininkui motyvuot siulym
saukti neplanuot posed[. Tarybos pirmininkas, o jo nesant - pirmininko pavaduotojas, sprendim

del siulymo saukti neplanuot posedj priima ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo pasiulymo
gavimo dienos. Apie priimt sp endim Tarybos posedzio sekretorius ne veliau kaip per 2 darbo
dienas nuo sprendimo priemimo informuoja Tarybos narius.

15. Klausimai kito Tarybos posedzio darbotvark jtraukiami Tarybos pirmininko siulymu,
Tarybos narip siulymu, suderinus su Tarybos pirmininku.
16. Tarybos sprendimai priimami narip, turincii} teis dalyvauti svarstant sprendziam
klausim ir priimant sprendim , bendru sutarimu. Jeigu nariai nepasiekia bendro sutarimo,
sprendimai priimami minetipij narip balsp dauguma. Kiekvienas narys turi po vien bals . Balsams
pasiskirscius po lygiai, lemia Tarybos posedzio pirmininko balsas. Balsuojama „uz arba „pries .

Sprendimas laikomas priimtu, jeigu jam pritare ne maziau kaip puse turejusiij teis? priimti
sprendim Tarybos nariip Tarybos narys, nesutinkantis su posedyje priimtu sprendimu, gali rastu
pateikti savo atskir j nuomon , apie kuri pazymima posedzio protokole.
Tarybos narys, negalintis dalyva ti posedyje, turi teis$ balsuoti elektoriniu pastu.
17. Tarybos posedziai protokoluojami. Protokolus r so posedzio sekretorius.
18. Posedzio protokole nurodoma:
18.1. posedzio data;
18.2. posedzio eiles numeris;
18.3. posedzio dalyviai;
18.4. svarstyti klausimai;
18.5. balsavimo rezultatai ir priimti sprendimai;

18.6. prie posedzio protokolo g li buti prided posedyje nagrineti dokumentai, Tarybos narip
atskirosios nuomones.

19. Tarybos posedzio protokolo projekt posedzio sekretorius elektroniniu pastu issiuncia
Taybos nariams derinti ne veliau kaip per 5 darbo dienas po posedzio. Jei Tarybos narys nepateikia
pastabp per 2 darbo dienas, laikoma, kad T rybos narys pastabi} posedzio protokolui neturi.
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20. Tarybos posedzio protokol pasiraso posedzio pirmininkas ir posedzio sekretorius.
Protokolai nustat ta tvarka registruojami ir saugomi Tarybos sekretoriato funkcijas vykdanciame

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos padalinyje.
21. Pasirasytas protokolas ir jo priedai siunciami elektroniniu pastu Tarybos nariams.
Posedyje dalyvavusiems kitiems asmenims siunciamas israsas is Tarybos posedzio protokolo

pateikiant informacij apie klausim , kurj svarstant jie dalyvavo.

III SKYRIUS
TARYBOS NARII PAREIGOS IR TEISES
22. Tarybos nariij pareigos:
22.1. dalyvauti Tarybos posedziuose. Jei negali dalyvauti posedyje, ne veliau kaip pries 1

darbo dienq iki posedzio apie tai pranesti elektroniniu pastu Tarybos posedzio sekretoriui;
22.2. iki Tarybos posedzio pradzios susipazinti su posedzio medziaga;

22.3. pagal kompetencij teikti Tarybos veiklai reikaling informacij , rengti medziag
dokumentij projektus ir kt;
22.4. pagal kompetencij analizuoti informacij , teikti isvadas, pasiulymus Tarybos
svarstomais klausimais, rengiamiems dokumentams ir kt.;
22.5. laikytis skaidrumo, nesaliskumo, konfidencialumo, teisingumo, s ziningumo ir
protingumo principij, nusisalinti nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priemimo, jeigu yra
asmeniskai suinteresuotas sprendimo rezultatais. Tarybos narys privalo posedzio pradzioje
informuoti posedzio pirminink , kad gali buti saliskas konkreciu svarstomu klausimu;
22.6. vykdyti Tarybos pirmininko pavedimus, Tarybos sprendimus.
23. Tarybos nariij teises:
23.1. teikti pasiulymus del Tarybos posedzio darbotvarkes;

23.2. teikti Tarybos pirmininkui motyvuot§ siulym saukti neplanuot Tarybos posedj arba
inicijuoti skubaus klausimo svarstym ;
23.3. susipazinti su darbui reikalinga informacija, dokumentais, del reikiamos informacijos

pateikimo siulyti kreiptis j Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strukturinius
padalinius ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldzias jstaigas;
23.4. teises aktvj nustatyta tvarka is sveikatos prieziuros jstaigij gauti statisti ir kit

informacij , reikaling Tarybos nario funkcijoms vykdyti;
23.5. rastu pareiksti savo atskir nuomon?.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Tarybos parengti, patvirtinti dokument i, Tarybos posedziuose priimti sprendimai

skelbiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos intemeto tinklalapyje
http://sam.lrv.lt.
25. Su Tarybos veikla susij$ dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos Asmens sveikatos prieziuros departamente.
26. Tarybos nariai uz savo veikl atsako Lietuvos Respublikos jstatymij nustatyta tvarka.
27. Taryba uz savo veikl atskaitinga sveikatos apsaugos ministrui.

