PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2005 m. birželio 22 d. įsakymu
Nr. (4.1)-A1-552
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SANITARIJOS INSPEKCIJOS TARNYBOS
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai nustato Palangos miesto savivaldybės administracijos Sanitarijos
inspekcijos (toliau – Inspekcijos) paskirtį, turinį, kompetenciją, veiklos organizavimą, atsakomybę,
atskaitingumą.
2. Inspekciją steigia Palangos miesto savivaldybės taryba, tvirtindama Savivaldybės
administracijos struktūrą.
3. Inspekcija nėra juridinis asmuo.
4. Inspekcija yra Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės
administracija) specializuotas padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės
administracijos direktoriui, išlaikomas iš miesto biudžeto.
5. Inspekcijos nuostatus (toliau – Nuostatai), pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus
tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569).
6. Sanitarijos ir higienos taisykles, kontrolės vykdymo tvarką tvirtina Savivaldybės
taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 37 straipsnio 4 dalimi
bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais,
Palangos miesto savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, reglamentuojančiais sanitarinės
kontrolės vykdymą, bei Nuostatais.
8. Inspekcijos valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų
tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, o kitų darbuotojų – Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
9. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
patvirtintais Savivaldybių sanitarinės kontrolės pavyzdiniais nuostatais (Žin., 1995, Nr. 98-2190),
atsižvelgiant į Savivaldybės veiklos ypatumus.
II. TARNYBOS PASKIRTIS IR UŽDAVINIAI
10. Inspekcijos paskirtis – rūpintis sanitarija Palangos miesto savivaldybėje ir
kontroliuoti, kaip laikomasi higienos reikalavimų.
11. Inspekcijos uždaviniai:
11.1. kontroliuoti pavaldžių Savivaldybei už Savivaldybės teritorijos sanitariją
atsakingų institucijų darbą ir sanitarijos objektus;
11.2. koordinuoja gyventojų apsaugos priemonių vykdytojus nuo infekcinių ligų,
triukšmo, dirvožemio, oro ir vandens taršos;
11.3. nagrinėti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso
priskirtas bylas.
III. INSPEKCIJOS FUNKCIJOS
12. Kontroliuoti juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų sanitariją ir
tvarką.
13. Kontroliuoti gatves, skverus, aikštes, kitas savivaldybės teritorijas ir buitinių
atliekų surinkimo bei padarymo nekenksmingomis vietas.
14. Kontroliuoti visuomeninį kelių transportą, stotis ir stoteles.
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15. Kontroliuoti pramogų ir poilsio organizavimo vietas, parkus, paplūdimius, poilsio
aikšteles prie automagistralių ir automobilių stovėjimo aikšteles priemiesčiuose bei garažų
teritorijas, kapines, viešuosius tualetus, sąvartynus.
16. Kontroliuoti gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietas, vaikų žaidimų
aikšteles, kiemus, sporto aikštynus.
17. Kontroliuoti gyvūnų laikymą ir priežiūrą.
18. Kontroliuoti dezinsekcijos ir deratizacijos darbų organizavimą gyvenamųjų namų
rūsiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei atliekų kaupimo teritorijose.
19. Nagrinėti klausimus pagal savo kompetenciją.
20. Gavus įgaliojimą , atstovauti Savivaldybei teisme savo kompetencijos klausimais.
21. Dalyvauti Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų komisijų darbe.
22. Vykdyti Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Administracijos
direktoriaus, savivaldybės gydytojo pavedimus.
IV. INSPEKCIJOS KOMPETENCIJA IR JOS PAREIGŪNŲ TEISĖS
23. Inspekcija nagrinėja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekso 110, 161, 162, 166, 167, 185, 1851 straipsniuose numatytų administracinių teisės
pažeidimų bylas.
24. Savivaldybės sanitarijos inspekcijos pareigūnai turi teisę:
24.1. pateikę tarnybinį pažymėjimą, be kliūčių lankytis sanitarinės kontrolės tikslu
Savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose (ir jų teritorijose);
24.2. gauti iš juridinių ir fizinių asmenų žodinius ir raštiškus paaiškinimus dėl
kontroliuojamo objekto sanitarinės būklės;
24.3. reikalauti iš juridinių ir fizinių asmenų, taip pat iš savivaldos vykdomųjų
institucijų pareigūnų, kad būtų pašalinti sanitarijos pažeidimai;
24.4. reikalauti atlikti profilaktinę dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją
Savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose;
24.5. imti baudą iš pažeidėjo už Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso 2393 straipsnyje nurodytų bylų administracinius pažeidimus sanitarinės
kontrolės taisyklėse nurodyta tvarka.
V. INSPEKCIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
25. Inspekcijos struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina Savivaldybės administracijos
direktorius. Nustatant Inspekcijos pareigybių (etatų) skaičių gali būti atsižvelgiama į Sanitarijos
inspekcijos poreikio įvertinimo analizę.
26. Savivaldybių sanitarinę kontrolę organizuoja Savivaldybės taryba, meras,
Administracijos direktorius, Savivaldybės administracija.
27. Savivaldybių sanitarinę kontrolę vykdo vietos savivaldos vykdomosios institucijos
ir jų įgalioti pareigūnai.
28. Savivaldybės administracija organizuoja sanitarinės kontrolės pareigūnų mokymą,
jų kvalifikacijos kėlimą, atestavimą, laiku informuoja apie naujus teisės aktus sanitarijos srityje.
29. Sanitarijos inspektorius asmeniškai atsako už savo tarnybinius veiksmus ir
sprendimus, netinkamą suteiktų teisių panaudojimą ar įgaliojimų viršijimą, pareigybės aprašyme
nustatytų pareigų nevykdymą.
30. Skundus dėl sanitarijos inspektoriaus elgesio, etikos pažeidimų nagrinėja
Savivaldybės administracijos direktorius. Jei sanitarinių patikrinimų reikalavimai nepagrįsti ir
prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir
kitiems teisės aktams, Savivaldybės administracijos direktorius juos gali panaikinti.

31. Sanitarijos inspektoriaus sprendimai gali būti apskundžiami teismui. Priimtų
sprendimų vykdymas būtinas, jei teismas nenustato kitaip.
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Inspekcija reorganizuojama ar likviduojama Palangos miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
33. Atleidžiamas ar savo noru iš pareigų pasitraukęs inspektorius reikalus
perduoda naujam inspektoriui arba kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam
asmeniui. Reikalams perduoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma
komisija.
34. Perduodant reikalus surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų perdavimo ir
priėmimo akte bei jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys apie Inspekcijos organizacinę ir
veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami Inspekcijoje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir
Inspekcijai priskirto turto aprašai. Aktą pasirašo reikalus perdavę ir reikalus priėmę asmenys.
Aktą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
35. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas
egzempliorius atiduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – reikalus priimančiam
asmeniui. Reikalus perdavęs asmuo turi teisę gauti akto kopiją.
________________

