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I. TARNYBOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

  

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(toliau – Tarnyba) 2008 m., įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 
m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-201 patvirtinto Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008–2010 metų strateginio veiklos plano uždavinius ir 
priemones, vykdė Tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Valstybinės 
visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių 
įstaigų 2008 metų veiklos planų patvirtinimo“ patvirtintą 2008 m. Tarnybos veiklos planą.  

2008 m. Tarnyba, įgyvendindama pagrindines visuomenės sveikatos priežiūros politikos 
kryptis bei vykdydama viešojo administravimo funkcijas, siekė užtikrinti visuomenės sveikatos 
saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, vykdė 
valstybinę visuomenės sveikatos saugos ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros 
kontrolę, užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei daug kitų organizacinių, socialinių, 
ekonominių, teisinių ir techninių priemonių, siekdama maksimaliai apsaugoti visuomenės ar atskirų 
jos grupių sveikatą nuo visuomenės sveikatai darančių veiksnių kenksmingo poveikio.  
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 II. TARNYBOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

Išoriniai veiksniai. 
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo 2, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo bei 8, 11, 14 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą (Žin., 2007, 
Nr. 64-2455) Tarnybai ir jai pavaldžioms teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms 
papildomai pavesta kontroliuoti licencijuojamą visuomenės sveikatos priežiūros veiklą, vykdyti 
užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, taip pat padidintas objektų, kuriuose vykdoma valstybinė 
visuomenės sveikatos saugos kontrolė, skaičius (traukiniuose, policijos areštinėse ir laisvės 
atėmimo vietose, privačiuose juridiniuose asmenyse, valstybės įmonėse, savivaldybės įmonėse, 
viešosiose įstaigose, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialuose, 
gaminančiose su maistu besiliečiančius ir kosmetikos gaminius) bei kitos funkcijos, kuriomis 
užtikrinama visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkanti aplinka. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 ,,Dėl 
ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės 
institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2008, Nr. 49-1812) Tarnyba priskirta II grupei. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2007 m. gruodžio 4 d. priėmė Lietuvos Respublikos 
valstybės tarnybos įstatymo 7, 8, 24 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 2, 3 
priedais įstatymą Nr. X-1349 (Žin., 2007, Nr. 135-5453), kuriuo patvirtintas valstybės tarnautojų 
suvienodintų pareigybių sąrašas, šių pareigybių lygiai, kategorijos (įstatymo 3 priedas). Šiame 
įstatyme numatyta nuo 2008 m. gegužės 1 d. laipsniškai (iki 2010 m.) mažinti pareigybių kategorijų 
intervalus. Tačiau Lietuvos Respublikos Seimas 2008 m. gruodžio 23 d. priėmė Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo įstatymą Nr. XI-119 (Žin., 2008, Nr. 
149-6039), kuriame atsisakyta nuostatos 2009 m. mažinti minėtus pareigybių kategorijų intervalus. 

 

Vidiniai veiksniai. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 

V-624 buvo patvirtinta nauja Tarnybos struktūra. Papildomoms funkcijoms vykdyti įsteigtas 
Užkrečiamųjų ligų skyrius, Komunikacijų skyrius, pakeistas Planavimo ir analizės skyriaus 
pavadinimas į Strateginio planavimo skyrių. Tarnybos direktoriaus 2008 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 
V-48 buvo patvirtinti naujai įsteigtų skyrių nuostatai. Parengti naujų skyrių darbuotojų pareigybių 
aprašymai. Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-65 patvirtintos Tarnybos 
vidaus tvarkos taisyklės. Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-64 patvirtintas 
Tarnybos darbo reglamentas. 
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III. TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

Tarnyba vykdydama savo misiją – kurti šiuolaikinę visuomenės sveikatos 
priežiūros sistemą, kuri užtikrintų visuomenės sveikatos saugą ir efektyviai gintų vartotojų teises 
visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu – 2008 metais buvo iškėlusi strateginį 
tikslą. 

 

Tarnybos strateginis tikslas: 
 

Užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises 
visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, įgyvendinant sveikatos 

politikos kryptis 
 
 

Tarnybos 2008 m. vykdyta programa: 
 

Visuomenės sveikatos saugos užtikrinimo ir vartotojų teisių visuomenės sveikatos 
saugos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimo programa 

(programos kodas 01.01) 
 

Vykdytos programos tikslas: 
 

Užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos 
saugos ir paslaugų kokybės požiūriu 
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Uždavinių įgyvendinimas 

Tarnybos 2008 m. veiklos plane numatyta įgyvendinti šiuos uždavinius: 
 

01.01-01 Užtikrinti efektyvią Tarnybos, jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos veiklą 
01.01-02 Vykdyti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę 
01.01-03 Užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką 
01.01-04 Vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę  
01.01-05 Vykdyti licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę 
01.01-06 Ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu 
 

Tarnybos 2008 m. veiklos plane uždaviniams įgyvendinti buvo suplanuota 150 
produkto vertinimo kriterijų: 

• užtikrinant efektyvią Tarnybos, jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos veiklą – 85; 

• vykdant valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę – 16; 
• užtikrinant visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką – 36; 
• vykdant užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę – 5; 
• vykdant licencijuojamos visuomenes sveikatos priežiūros veiklos kontrolę – 2; 
• ginant vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu – 6. 

 
 Iš viso 2008 m. įvykdyti 125 vertinimo kriterijai, įvykdyti dalinai – 16, neįvykdyti – 9 

(1 pav.).  
 

125

16

9

Įvykdyti
Įvykdyti dalinai
Ne įvykdyti

 
1 pav. 2008 m. Tarnybos veiklos plane suplanuotų priemonių vertinimo kriterijų įvykdymo skaičiaus 
palyginimas. 

 
  
 
  



 
7

Pagrindinė vertinimo kriterijų neįvykdymo priežastis: 
- laiku nepatvirtinti norminiai teisės aktai, būtini  įvykdyti priemones. 

Pagrindinės vertinimo kriterijaus nepilno įvykdymo priežastys: 
- laiku nepatvirtinti norminiai teisės aktai, būtini  įvykdyti priemones,  
- lėšų trūkumas, 
- žmogiškųjų išteklių trūkumas. 
Analizuodami įvykdytų vertinimo kriterijų pasiskirstymą procentais (2 pav.), matyti, 

kad daugiausia įvykdyta vertinimo kriterijų, vykdant 01.01-06 uždavinį „ginti vartotojų teises 
visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu“ (126,89 proc.). Mažiausias vertinimo 
kriterijų įvykdymo procentas buvo vykdant 01.01-04 uždavinį „vykdyti užkrečiamųjų ligų 
profilaktiką ir kontrolę“ (83,33 proc.), ko pagrindine priežastimi buvo tai, jog dėl lėšų trūkumo 
nenuvykta į 1 Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) Patariamojo forumo pasitarimą 
bei nedalyvauta 2 Valdymo grupės posėdžiuose. Įvertinus tai, kad nuo 2008 m. liepos 1 d., pakeitus 
Tarnybos struktūrą, įsteigtas Užkrečiamųjų ligų skyrius, Komunikacijų skyrius, patvirtinti šių 
skyrių nuostatai, parengti naujų skyrių darbuotojų pareigybių aprašymai bei 2008 m. rugsėjo 19 d. 
Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-64 patvirtintas Tarnybos darbo reglamentas, kuris nustato 
Tarnybos darbo organizavimo, vykdant jai pavestus uždavinius, tvarką, Tarnybos vykdoma 
užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė bus kokybiškesnė. 
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2 pav. 2008 m. Tarnybos suplanuotų vertinimo kriterijų įvykdymo pagal uždavinius palyginimas procentais. 
 

Bendras vertinimo kriterijų įvykdymo vidurkis sudarė 104, 15 proc. Uždavinių 
rezultatams išmatuoti suformuotų produkto kriterijų skaitinė išraiška pateikta 1 priede („Vertinimo 
kriterijų 2008 m. suvestinė“). 
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01.01-01 Uždavinys: 
 

Užtikrinti efektyvią Tarnybos, jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos veiklą 

 
01.01-01 Uždaviniui įgyvendinti vykdytos priemonės: 

01. 
Viešojo administravimo funkcijų užtikrinimas, teritorinių visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorijos veiklos koordinavimas ir kontrolė: 

01.01 Pagal SAM, LRV kanceliarijos pateiktas pastabas koreguoti Tarnybos 2008–
2010 m. strateginio veiklos plano projektą ir jį teikti tvirtinti SAM 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtas ir pagal Sveikatos apsaugos ministerijos bei 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas koreguotas Tarnybos 2008–
2010 m. strateginio veiklos plano projektas, kuris pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-201 
patvirtintas Tarnybos 2008–2010 metų strateginis veiklos planas.  
 

01.02 Parengti Tarnybos ir pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitas 

 
Vertinant Tarnybos pasiektus rezultatus ir siekiant gauti kuo išsamesnę ir tikslesnę 

informaciją, kuri leistų nustatyti Tarnybos veiklos plane iškeltų uždavinių, jų priemonių 
įgyvendinimo lygį bei detaliai įvertinti gautus rezultatus, buvo parengta: 

- Tarnybos 2007 m. veiklos ataskaita ir paskelbta Tarnybos interneto svetainėje; 
- 51 Tarnybos savaitės veiklos ataskaita;  
- Tarnybos 2008 m. I pusmečio veiklos ataskaita;  
- apibendrinta Tarnybai pavaldžių įstaigų 2007 m. veiklos ataskaita; 
- 49 Tarnybai pavaldžių įstaigų apibendrintos savaitės darbų ataskaitos;  
- 11 apibendrintų Tarnybai pavaldžių įstaigų 2008 m. mėnesio veiklos ataskaitų;  
- apibendrinta Tarnybai pavaldžių įstaigų 2008 m. I pusmečio veiklos ataskaita; 
- Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų bendra 2007 m. veiklos planų įgyvendinimo 

ataskaita, pateikta SAM; 
- Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų bendra 2008 m. I pusmečio veiklos planų 

įgyvendinimo ataskaita ir paskelbta Tarnybos interneto svetainėje. 
Siekiant optimizuoti ir suderinti pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitų rengimą, 2008 m. 

suorganizuoti 2 seminarai pavaldžių įstaigų specialistams dėl veiklos ataskaitų rengimo. Taip pat 
Tarnybos veikla pristatyta pasitarimuose su Tarnybai pavaldžių įstaigų vadovais.  

Veiksmų, susijusių su Tarnybos ir pavaldžių įstaigų veiklos planų rengimu, išplėstinis 
aprašymas pateiktas 3 priede. 

 

01.03 Parengti Tarnybos 2008 m. veiklos planą, jo pakeitimą 

 
Siekdamas užtikrinti Tarnybos 2008–2010 metų strateginio veiklos plano 

įgyvendinimą, Tarnybos direktorius 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-22 patvirtino Valstybinės 
visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. veiklos 
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planą. Tarnybos 2008 m. veiklos planas paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje adresu 
http://www.vvspt.lt.   

2008 m. spalio 15 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-74 patvirtintas Tarnybos 
2008 metų veiklos plano pakeitimas ir Tarnybos 2008 m. veiklos plano uždavinių, priemonių 
suvestinės ir Vertinimo kriterijų suvestinės išdėstytos nauja redakcija. Pakeitimas paskelbtas 
Tarnybos interneto svetainėje. 
 

01.04 Koordinuoti Tarnybai pavaldžių įstaigų 2008 m. veiklos planų rengimą 

 
 Koordinuojant Tarnybai pavaldžių įstaigų 2008 m. veiklos planų rengimą, 2008 m. 
įvertinta ir pataisyta 11 Tarnybai pavaldžių įstaigų 2008 m. veiklos planų. Siekdamas užtikrinti 
Tarnybos 2008–2010 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą, Tarnybos direktorius 2008 m. 
kovo 26 d. įsakymu Nr. V-22 patvirtino pavaldžių įstaigų 2008 m. veiklos planus. Tarnybos 
direktoriaus 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-107 ir 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-
108 patvirtinti 3 pavaldžių įstaigų 2008 metų veiklos planų pakeitimai. 
 
01.05 Parengti Tarnybos 2009–2011 m. strateginio veiklos plano projektą  

  
2008 m. kovo 14 d. suorganizuotas Strateginio planavimo grupės posėdis, kuriame 

apsvarstyta, kokius pasiūlymus pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 
Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategijos įgyvendinimo 
priemonių 2009–2013 metų plano projektui bei kuriems įstatymams įgyvendinti reikalingos 
papildomos lėšos 2009 metais. Parengtas šio posėdžio protokolas Nr. PP-1.  

Parengtas ir patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-
114 ,,Dėl Strateginio planavimo grupės sudėties patvirtinimo“.  

Parengtas Tarnybos 2009–2011 m. strateginio veiklos plano projektas ir 2008 m. 
liepos 22 d. Tarnybos raštu Nr. S-1518 pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai, o 2008 m. liepos 
24 d. Tarnybos raštu Nr. S-1542 Finansų ministerijai. Tarnybos 2009–2011 metų strateginio veiklos 
plano 1, 2 ir 3 lentelės įvestos į VBAMS ir eksportuotos Finansų ministerijai. 
 

01.06 Patikrinti Tarnybai pavaldžias įstaigas, siekiant įvertinti 2007 m. veiklos 
ataskaitoms rengti naudotos informacijos teisingumą 

 
Siekiant įvertinti Tarnybai pavaldžių įstaigų (toliau – Centrai) 2007 m. veiklos 

ataskaitoms rengti naudotos informacijos teisingumą, išsiaiškinti 2007 m. veiklos ataskaitose 
padarytų klaidų priežastis bei įvertinti planavimo, duomenų rinkimo, ataskaitų rengimo pokyčius 
2008 m., vadovaujantis 2008 m. gegužės 26 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-39 „Dėl 
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM 2008 m. veiklos plano priemonių 
įgyvendinimo“, patikrinti Utenos, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Tauragės, Vilniaus 
visuomenės sveikatos centrai.  

Vertinant užpildytą išankstinį klausimyną bei patikrinimo metu naudojant interviu 
metodą su Centre dirbančiais specialistais buvo analizuojama esama situacija veiklos planavimo bei 
ataskaitų rengimo ir teikimo srityje, buvo siekiama įvertinti, ar Centro naudojama duomenų rinkimo 
ir apibendrinimo sistema užtikrina duomenų teisingumą. Parengtos šių patikrinimų ataskaitos, 
kuriose nurodyti patikrinimų metu nustatyti trūkumai bei pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos 
trūkumams pašalinti.  

Apibendrintos pavaldžių įstaigų patikrinimų išvados pristatytos pavaldžių įstaigų 
vadovų pasitarime bei Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojų ir Tarnybos struktūrinių padalinių 
vadovų pasitarime. 2008 m. lapkričio 25 d. suorganizuotas seminaras „2008 m. atliktų teritorinių 

http://www.vvspt.lt/�
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visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų išvadų aptarimas“. Seminaro metu buvo 
analizuojami 2008 m. Strateginio planavimo skyriaus patikrinimų metu nustatyti veiklos planavimo 
bei ataskaitų teikimo trūkumai, aptariami pasiūlymai, kaip tobulinti veiklos planavimą bei veiklos 
ataskaitų rengimą. Jame dalyvavo pavaldžių įstaigų darbo organizavimo skyrių vedėjai bei 
planavimo specialistai, Tarnybos Strateginio planavimo skyriaus specialistai bei Bendrųjų reikalų ir 
ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja. Tikrintų Tarnybai pavaldžių įstaigų darbo organizavimo skyrių 
specialistai pristatė trumpus pranešimus apie patikrinimo metu nustatytus įstaigos veiklos 
planavimo bei ataskaitų rengimo ir teikimo trūkumus, trūkumų šalinimą, įvardijant jau įgyvendintas 
priemones bei pokyčius surenkant ir apibendrinant informaciją ataskaitoms. Tai pat Šiaulių, 
Vilniaus bei Telšių visuomenės sveikatos centrai pristatė įstaigos informacijos surinkimo, duomenų 
apibendrinimo bei ataskaitų patikrinimo dėl galimų klaidų išvengimo sistemas. Pavaldžioms 
įstaigoms buvo pateikti apibendrinti pasiūlymai, pavaldžių įstaigų patikrinimo metu nustatytiems 
dokumentų registravimo trūkumams pašalinti.  
 

01.07 Perskaičiuoti valstybės rinkliavų dydžius ir paskaičiuoti naujų valstybės 
rinkliavų dydžius 

 
2008 m. Tarnyba perskaičiavo 4 ir pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai šiuos 

valstybės rinkliavos dydžius: už Leidimo-higienos paso verstis ūkine komercine veikla išdavimą; už 
Leidimo-higienos paso verstis ūkine veikla dublikato išdavimą; už planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimo išdavimą; už leidimo įsigyti, parduoti 
ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 
2008, Nr. 73-2835) pakeisti šie valstybės rinkliavos dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių 
ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 1 lentelėje. 
 
1 lentelė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2008, Nr. 73-2835) 
pakeisti šie valstybės rinkliavos dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. 
nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių 
patvirtinimo“. 

Patvirtinta 
punktu 

Valstybės rinkliava už: Valstybės rinkliavos 
dydis 

4.27 leidimo-higienos paso išdavimą:  
4.27.1 objektams iki 35 kv. metrų 126 litai 
4.27.2 objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų 183 litai 
4.27.3 objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų 278 litai 
4.27.4 objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų 394 litai 
4.271 leidimo-higienos paso dublikato išdavimą 11 litų 
4.204 planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

atrankos sprendimo išdavimą 
212 litų 

4.203 leidimo įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas 
išdavimą 

28 litai 

 
Taip pat buvo naujai paskaičiuoti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai 16 

valstybės rinkliavos dydžiai: už Leidimo-higienos paso patikslinimą; už Leidimo ekshumuoti ar 
perlaidoti žmonių palaikus išdavimą; Ne maisto prekės higieninio pažymėjimo, jo dublikato bei 
patikslinimo išdavimą medžiagoms ir gaminiams skirtiems liestis su maistu; Maisto papildo 
registracijos pažymėjimo, jo dublikato bei patikslinimo išdavimą; Natūralaus mineralinio vandens 
pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolo, jo dublikato bei patikslinimo išdavimą; Nuodingąsias 
medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, prekiaujančių asmenų 
kompetenciją patvirtinančio liudijimo bei jo dublikato išdavimą; už Laidojimo paslaugų teikimo 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=323213&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=323213&b=�
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veiklos licencijavimo taisyklėse numatytos laidojimo paslaugų teikimo veiklos licencijos išdavimą, 
licencijos pakeitimą, licencijos dublikatų išdavimą.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl 
konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2835) patvirtinti valstybės rinkliavos dydžiai pateikti 2 lentelėje. 
 
2 lentelė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl konkrečių valstybės 
rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2835) 
patvirtinti šie valstybės rinkliavos dydžiai. 

Patvirtinta 
punktu 

Valstybės rinkliava už: Valstybės rinkliavos 
dydis 

4.272 leidimo-higienos paso patikslinimą 32 
4.273 leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimą    17 litų 

 

01.08 Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl Pasirengimo 
ekstremalioms situacijoms plano patvirtinimo“ 

 
Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo projektas ,,Dėl Pasirengimo ekstremalioms 

situacijoms plano patvirtinimo“. 
 

01.09 
Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą dėl Tarnybos darbo 
reglamento, patvirtinto 2005 m. vasario 1 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu 
Nr. V-9, pakeitimo  

 
Tarnybos darbo reglamentas patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 19 d. 

įsakymu Nr. V-64. Tarnybos darbo reglamentas paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje, kuris 
nustato Tarnybos darbo organizavimo, vykdant jai pavestus uždavinius, tvarką. 
 

01.10 Suorganizuoti pasitarimą su Tarnybai pavaldžių įstaigų specialistais teisės 
klausimais ir specialistais personalo administravimui aktualiais klausimais 

 
2008 m. spalio 8 d. suorganizuotas pasitarimas su Tarnybai pavaldžių įstaigų 

specialistais teisės klausimais ir specialistais personalo administravimui aktualiais klausimais. 
 

01.11 
Parengti ir išplatinti pranešimą apie 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsigaliojusius 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo pakeitimus ir papildymus 

 
Parengtas ir išplatintas pranešimas Tarnybai ir jai pavaldžioms įstaigoms apie 

pasikeitusį privačių interesų deklaravimą. 
 

01.12 Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą dėl Tarnybos vidaus tvarkos 
taisyklių patvirtinimo 

 
Parengtos Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės bei patvirtintos Tarnybos direktoriaus 

2008 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-65. Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės paskelbtos Tarnybos 
interneto svetainėje. 
 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=323213&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=323213&b=�
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01.13 Organizuoti Tarnybai pavaldžių įstaigų pareigybių sąrašų bei jų pakeitimų 
derinimą 

 
2008 m. buvo suorganizuota 11 Tarnybai pavaldžių įstaigų pareigybių sąrašų ir jų 

pakeitimų derinimų. 
 

01.14. 
Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektus dėl Tarnybos skyrių 
nuostatų patvirtinimo bei Tarnybos skyrių nuostatų naujos redakcijos 
patvirtinimo 

 
2008 m. liepos 1 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-48 patvirtinti Komunikacijų 

skyriaus, Užkrečiamųjų ligų skyriaus nuostatai bei Saugos kontrolės skyriaus, Teisės ir personalo 
skyriaus, Strateginio planavimo skyriaus, Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus, Finansų ir apskaitos 
skyriaus nuostatai bei Komunikacijų skyriaus, Užkrečiamųjų ligų skyriaus naujos redakcijos 
nuostatai. 
 

01.15 
Rengti Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus dėl Tarnybos darbuotojų ir 
pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo, atleidimo, atostogų suteikimo, 
komandiruočių bei kitais personalo klausimais 

 
2008 m. buvo rengiami Tarnybos direktoriaus įsakymų projektai dėl Tarnybos 

darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo, atleidimo, atostogų suteikimo, komandiruočių bei 
kitais personalo klausimais. Parengtų Tarnybos direktoriaus įsakymų projektų dėl Tarnybos 
darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo, atleidimo, atostogų suteikimo, komandiruočių bei 
kitais personalo klausimais skaičius pateiktas 3 lentelėje. 
 
3 lentelė. Parengtų Tarnybos direktoriaus įsakymų projektų dėl Tarnybos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų 
vadovų priėmimo, atleidimo, atostogų suteikimo, komandiruočių bei kitais personalo klausimais skaičius. 

Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektai dėl: Skaičius 

Tarnybos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų komandiruočių klausimais  180 

Personalo klausimais  232 

Atostogų klausimais  222 

 
 

01.16 

Parengti nacionalinės referentinės laboratorijos, mikroorganizmų atsparumo 
antimikrobiniams preparatams tyrimams atlikti ir epidemiologinei priežiūrai 
vykdyti, kriterijus ir jų taikymo tvarkos aprašo projektą ir pateikti tvirtinti 
SAM 

 
Parengtas Nacionalinės referentinės laboratorijos mikroorganizmų atsparumo 

antimikrobiniams preparatams tyrimams atlikti ir epidemiologinei priežiūrai vykdyti kriterijų ir jų 
taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo projektas. Planuojama, kad bus pateiktas Sveikatos apsaugos 
ministerijai 2009 m., kadangi rengiant minėto dokumento projektą, darbo eigoje buvo susidurta su 
tam tikrais sunkumais: 

- Lietuvoje iki šiol nėra nė vieno teisės akto, reglamentuojančio referentinių 
laboratorijų skyrimo tvarką;  
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- Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ELPKC) dar tiktai rengia strategiją, 
susijusią su Nacionalinių mikrobiologijos referentinių laboratorijų darbo 
reglamentavimu;  

- rengiant dokumento projektą reikėjo daug laiko skirti kitų šalių patirčiai įvertinti 
šioje srityje;  

- rengiamas dokumentas yra viena iš „Antimikrobiniams preparatams atsparių 
mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos“ 2008–2009 
metų įgyvendinimo priemonių. Jis yra susijęs su kitomis programos priemonėmis, 
kurios nevyko dėl neskirto programai finansavimo.  

 

01.17 Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą dėl mėginių paėmimo 
valstybės užsakomiems laboratoriniams tyrimams tvarkos patvirtinimo 

 
Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo projektas dėl mėginių paėmimo valstybės 

užsakomiems laboratoriniams tyrimams tvarkos. 
 

01.18 Patikrinti viešųjų pirkimų vykdymą teritorinėse visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigose  

 
Siekiant įvertinti viešųjų pirkimų vykdymą, patikrinti Klaipėdos, Telšių, Tauragės 

visuomenės sveikatos centrai bei parengtos patikrinimų ataskaitos. 
 

01.19 Atlikti planinius bei neplaninius viešųjų pirkimų konkursus 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr.84-

2000; 2006, Nr.4-102), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras, 2008 
m. organizuoti ir atlikti 49 viešieji pirkimai. 
 

01.20 Analizuoti ir kontroliuoti, kaip pavaldžiose įstaigose tvarkoma buhalterinė 
apskaita 

 
Siekiant įvertinti buhalterinės apskaitos tvarkymą, vadovaujantis 2008 m. gegužės 26 

d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-39 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros 
tarnybos prie SAM 2008 m. veiklos plano priemonių įgyvendinimo“, patikrinti Utenos, Kauno, 
Šiaulių visuomenės sveikatos centrai bei duoti žodiniai nurodymai trūkumams pašalinti.  
 

01.21 
Suorganizuoti pasitarimą su Tarnybai pavaldžių įstaigų Finansų ir apskaitos 
skyriaus vedėjais apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės rengimo 
klausimais 

 
 2008 m. birželio 27 d. suorganizuotas pasitarimas su Tarnybai pavaldžių įstaigų 
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjais apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės rengimo 
klausimais. 
 
 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=30614&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=30614&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=268778&b=�
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01.22 
Parengti biudžetinių lėšų Tarnybos ir pavaldžių įstaigų programų sąmatų 
suvestines su skaičiavimais, programų sąmatų pakeitimus bei projektinių 
sąmatų suvestines ir teikti FM 

 
 Parengtos 2008 m. Tarnybos bei pavaldžių įstaigų programų sąmatų suvestinės su 
skaičiavimais, programų sąmatų pakeitimai ir projektinių sąmatų su skaičiavimais suvestinės ir 
pateikti Finansų ministerijai. 
 

01.23 Parengti Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų finansinės atskaitomybės ketvirtinę 
bei metinę suvestines ir teikti FM 

 
 Parengtos Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų 2008 m. visų ketvirčių finansinės 
atskaitomybės suvestinės ir pateiktos Finansų ministerijai. Parengta Tarnybos ir jai pavaldžių 
įstaigų 2007 m. finansinės atskaitomybės suvestinė ir pateikta Finansų ministerijai. 
 

01.24 Kontroliuoti, kad visos Tarnybos vykdytos pajamų bei išlaidų operacijos būtų 
patvirtintos apskaitos dokumentais 

 
 Užtikrintas teisingas Tarnybos pajamų ir išlaidų operacijų vykdymas visą ataskaitinį 
laikotarpį kontroliuojant ir tikrinant visų finansinių operacijų atlikimo dokumentus. 
 

01.25 Patikrinti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos 
tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės dokumentus 

 
2008 m. patikrinti 4 teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos 

tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės dokumentai: 
- Nagrinėjant Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierės paklausimus 

dėl informacijos pateikimo apie higienos normos reikalavimų nesilaikymą vaikų 
globos namuose patikrinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro pateikti 
visuomenės sveikatos saugos kontrolės dokumentai. Apie pastebėtas dokumentų 
pildymo klaidas informuoti dokumentus surašę pareigūnai. 

- Nagrinėjant pareiškėjo skundą dėl pirčių komplekse patirtos traumos patikrinti 
Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų skyriaus pateikti valstybinės 
visuomenės sveikatos saugos kontrolės dokumentai. Apie pastebėtas dokumentų 
pildymo klaidas informuoti dokumentus surašę pareigūnai.  

- Nagrinėjant dėl higienos normų nesilaikymo vaikų reabilitacijos sanatorijoje 
patikrinti Klaipėdos visuomenės sveikatos centro pateikti valstybinės visuomenės 
sveikatos saugos kontrolės dokumentai. Apie pastebėtas dokumentų pildymo 
klaidas informuoti dokumentus surašę pareigūnai. 

- Patikrinti Panevėžio visuomenės sveikatos centro pateikti sveikatingumo 
kultūrizmo ir fitneso klubo valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės 
dokumentai. Jais remiantis surašytas sprendimas dėl rinkos ribojimo priemonių 
taikymo. Apie pastebėtas dokumentų pildymo klaidas informuoti dokumentus 
surašę pareigūnai. Pateiktos pastabos ir pasiūlymai LR produktų saugos įstatymo 
pažeidimo protokolui. 
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01.26 Patikrinti leidimų-higienos pasų išdavimą 2008 m. teritorinėse visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigose 

 
2008 m. Tarnyba 2 kartus patikrino Klaipėdos visuomenės sveikatos centre leidimų-

higienos pasų išdavimo judriojo korinio ryšio bazinėms stotims procedūras bei pateikė pastabas ir 
pasiūlymus.  
 

01.27 Patikrinti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, kaip poveikio 
aplinkai vertinimo subjektų funkcijų vykdytojų, veiklą 

 
2008 m. patikrintos 3 teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, kaip 

poveikio aplinkai vertinimo subjektų funkcijų vykdytojai, bei parengtos šių patikrinimų ataskaitos: 
- Tauragės visuomenės sveikatos centras patikrintas 2008 m. birželio 9 d.;   
- Klaipėdos visuomenės sveikatos centras patikrintas 2008 m. birželio 16 d.; 
- Telšių visuomenės sveikatos centras patikrintas 2008 m. rugpjūčio 28 d.  

 

01.28 Patikrinti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimą 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese 

 
2008 m. patikrintos 3 teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos dėl 

dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese, 
parengtos šių patikrinimų ataskaitos: 

- Tauragės visuomenės sveikatos centras patikrintas 2008 m. birželio 9 d.;   
- Klaipėdos visuomenės sveikatos centras patikrintas 2008 m. birželio 16 d.; 
- Telšių visuomenės sveikatos centras patikrintas 2008 m. rugpjūčio 28 d.  

 

01.29 Įvertinti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo 
ekstremalioms situacijoms planus 

 
Siekiant įvertinti pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus, patikrinti Klaipėdos 

ir Utenos visuomenės sveikatos centrai bei parengtos patikrinimo ataskaitos. 
 

01.30 Patikrinti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimą 
teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese  

 
 Koordinuojant teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimą 
teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese 2008 m. patikrinti: 

- Tauragės visuomenės sveikatos centras 2008 m. birželio 9 d.; 
- Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2008 m. gruodžio 2 d..  
Šioms įstaigoms pateiktos pastabos ir pasiūlymai. 
2008 m. rugsėjo 18 d. dalyvauta Klaipėdos visuomenės sveikatos centre pasitarime-

seminare dėl teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimo teritorijų planavime ir 
statinių valstybinėje priežiūroje. 
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01.31 Patikrinti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdomą 
licencijuotų visuomenės sveikatos priežiūros veiklai įstaigų kontrolę 

 
Parengtas įmonių, atliekančių privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo 

pašalinimą, klausimynas, pagal kurį teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos atliks 
licencijuotų šiai veiklai objektų kontrolę.  

Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dėl vykdomos licencijuotų 
visuomenės sveikatos priežiūros veiklai įstaigų kontrolės nepatikrintos, kadangi nepatvirtintas teisės 
aktas, reglamentuojantis visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimą ir licencijuojamą 
visuomenės sveikatos priežiūros veiklą. 
 

01.32 Patikrinti Tarnybai pavaldžias įstaigas, siekiant įvertinti valdomų patalpų 
būklę, patalpų poreikį 

 
 Siekiant įvertinti valdomų patalpų būklę, patalpų poreikį, 2008 m. patikrinti: 

- Utenos visuomenės sveikatos centras 2008 m. birželio 30 d.; 
- Kauno visuomenės sveikatos centras 2008 m. liepos 10 d.; 
- Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2008 m. liepos 21 d.; 
- Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2008 m. liepos 30 d.; 
- Tauragės visuomenės sveikatos centras 2008 m. rugsėjo 4 d.  

 

02 Parengti ir išleisti metinį leidinį apie Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų veiklą 
ir jos rezultatus: 

 
 
  

  
 

Parengtas ir 2008 m. rugsėjo 15 d. išleistas Metinis leidinys 2007 m. 
apie Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų veiklą ir jos rezultatus, kuris 
paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje. 

 

03 Kelti Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų specialistų kvalifikaciją: 

03.01 

Suorganizuoti seminarą teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistams dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2007 ,,Soliariumų 
paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“ nuostatų taikymo vykdant Valstybinę 
visuomenės sveikatos saugos kontrolę 

 
Seminaras teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistams dėl 

Lietuvos higienos normos HN 71:2007 ,,Soliariumų paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“ 
nuostatų taikymo vykdant Valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę nesuorganizuotas, 
kadangi parengtas HN 71:2007 ,,Soliariumų paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“ projektas 

http://www.vvspt.lt/aktai/ataskaitos/VVSPT_metinis_leidinys_2007.pdf�
http://www.vvspt.lt/aktai/ataskaitos/VVSPT_metinis_leidinys_2007.pdf�
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pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai. Seminaras bus organizuotas, kai bus patvirtintas HN 
71:2007 ,,Soliariumų paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“ pakeitimo projektas. 
 

03.02 Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą dėl įslaptintos informacijos 
koordinavimo 

 
 Parengtas ir patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-18 
„Dėl įslaptintos informacijos koordinavimo“. 
 

03.03. Parengti atmintinę „Kaip elgtis, kai yra siūlomas kyšis“ ir elektroniniu paštu 
išplatinti Tarnybos bei pavaldžių įstaigų darbuotojams 

  
Parengta atmintinė „Kaip elgtis, kai yra siūlomas kyšis“ ir elektroniniu paštu išplatinta 

Tarnybos bei pavaldžių įstaigų darbuotojams. 2008 m. gruodžio 9 d., minint Tarptautinę 
antikorupcijos dieną, Tarnybos svetainėje paskelbtas pranešimas „Mūsų principas – be korupcijos“, 
kuriame Tarnybos direktorius pareiškia – „mūsų nuolatinis siekis yra būti nepriekaištingos 
reputacijos, skaidria, efektyvia, piliečių pasitikėjimą pelniusia institucija.“ Tarnyboje bei jai 
pavaldžiose įstaigose griežtai žiūrima į korupcinio pobūdžio darbuotojų nusižengimus. Todėl 
piliečiai raginami būtinai pranešti apie pastebėtas korupcijos apraiškas pačioje Tarnyboje ar jai 
pavaldžiose įstaigose. Pranešime valstybės tarnautojai paraginti tvirtai laikytis valstybės tarnautojų 
veiklos etikos principų, kurių atmintinė paskelbta Tarnybos interneto svetainėje 

 

03.04 
Suorganizuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems 
besiliečiančių su maistu gaminius ir medžiagas gaminančių įmonių valstybinę 
visuomenės saugos kontrolę, mokymus 

 
2008 m. Tarnyba suorganizavo 3 seminarus visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistams, vykdantiems besiliečiančių su maistu gaminius ir medžiagas gaminančių įmonių 
valstybinę visuomenės saugos kontrolę. Seminarai vyko: 

- Panevėžio visuomenės sveikatos centre 2008 m. gegužės 20 d.;  
- Utenos visuomenės sveikatos centre 2008 m. birželio 10 d.; 
- Klaipėdos visuomenės sveikatos centre 2008 m. birželio 16 d.  

 

03.05 Suorganizuoti  visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems 
kosmetikos gamintojų valstybinę visuomenės saugos kontrolę, mokymus 

 
2008 m. Tarnyba suorganizavo 3 seminarus visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistams, vykdantiems kosmetikos gamintojų valstybinę visuomenės saugos kontrolę. 
Seminarai vyko: 

- Panevėžio visuomenės sveikatos centre 2008 m. gegužės 29 d.;  
- Alytaus visuomenės sveikatos centre 2008 m. birželio 17 d.; 
- Vilniaus visuomenės sveikatos centre 2008 m. birželio 19 d. 

 

03.06 Suorganizuoti seminarą teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistams poveikio  visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų klausimais 

 
Nesuorganizuotas seminaras teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistams poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų klausimais, nes nepatvirtintas 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės 
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sveikatai vertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. V-50 (Žin., 2003, Nr. 18-794), pakeitimo projektas. Tarnybai apsvarsčius šį projektą, 
su juo bus supažindinami teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai, seminaro 
metu. 
 

03.07 Suorganizuoti seminarą teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistams dėl leidimų-higienos pasų išdavimo tvarkos 

 
Suorganizuotas seminaras teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistams, vykdantiems judriojo korinio ryšio bazinių stočių priežiūrą, t. y. išduodantiems 
leidimus-higienos pasus, derinantiems projektus ir vykdantiems operatyviąją visuomenės sveikatos 
saugos kontrolę. 
 

03.08 Suorganizuoti seminarą teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistams apie medicininių prietaisų sterilizaciją 

  
 2008 m. Tarnyba suorganizavo 3 seminarus teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų specialistams apie medicininių prietaisų sterilizaciją. Seminarai vyko:  

- 2008 m. balandžio 15–16 d. visuomenės sveikatos specialistams organizuotas dviejų 
dienų seminaras apie medicinos prietaisų valymą ir sterilizaciją. Seminaro metu buvo aptarti šie 
klausimai: medicinos prietaisų valymo būdai; tarptautiniai reikalavimai instrumentų valymo įrangai; 
automatizuotų valymo procesų įteisinimo pagrindai; instrumentų valymo kontrolė; sterilizacijos 
būdai ir principai; sterilizatorių standartai; sterilizatorių naudojimas gydymo įstaigose; sterilizacijos 
kokybės kontrolė; sterilizacijos procesų įteisinimas ir kt.; 

- 2008 m. balandžio 29–30 d. visuomenės sveikatos specialistams organizuotas dviejų 
dienų seminaras apie higieninės būklės įvertinimą odontologijos ir grožio paslaugas teikiančiose 
įstaigose. Seminaro metu buvo aptarti šie klausimai: sterilizuotų medicinos prietaisų pakuotės, 
higieninės būklės įvertinimas odontologijos įstaigose bei grožio paslaugas teikiančiose įstaigose ir 
kiti aktualūs klausimai;  

- 2008 m. birželio 30 d. Tarnybos suorganizuotame seminare apie medicinos prietaisų 
sterilizaciją pranešimus skaitė dr. Ulrichas Kaiseris, kuris yra Vokietijos centrinės sveikatos 
priežiūros veiklos įteisinimo tarnybos akredituotas ekspertas; darbo grupių, rengiančių standartus, 
nustatančius sterilizacijos proceso patvirtinimą, biologinių, cheminių sterilizacijos kontrolės sistemų 
reikalavimus, narys. Vykusiame kvalifikacijos kėlimo užsiėmime dalyvavo kelios dešimtys visų 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų, vykdančių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę. Seminaro metu aptarti šie 
aspektai: medicinos prietaisų sterilizacijos sveikatos priežiūros įstaigose teisiniai aspektai; 
validacija ir kokybės vadybos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose; pagrindiniai sočiųjų vandens 
garų sterilizacijos proceso principai; nuolatinė sterilizacijos kontrolė. 
 

03.09 Organizuoti Tarnybos darbuotojų mokymą ir nuolatinį tobulinimąsi 

  
 2008 m. kovo 18 d. patvirtintas Tarnybos darbuotojų mokymo 2008 m. planas. 
Parengta Tarnybos darbuotojų mokymo 2007 m. ataskaita. 2008 m. kovo 21 d. parengtas Tarnybos 
darbuotojų mokymo 2009 m. plano projektas. 2008 m. kvalifikaciją kėlė 25 Tarnybos specialistai. 
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03.10 Organizuoti pasitarimus su Tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais 

  
 2008 m. spalio 1 d. organizuotas pasitarimas su Tarnybos valstybės tarnautojais ir 
darbuotojais. Posėdyje perskaitytas pranešimas Tarnybos darbuotojams „Valstybinės visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentas ir vidaus 
tvarkos taisyklės“. 
 

03.11 Organizuoti pasitarimus su Tarnybai pavaldžių įstaigų vadovais 

  
 2008 m. Tarnyboje suorganizuoti 5 pasitarimai su pavaldžių įstaigų vadovais bei 
parengti šių pasitarimų protokolai: 

1) 2008 m. kovo 7 d. vykusiame pasitarime (protokolo Nr. PP-2) pristatytas Tarnybos 
ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimo teritorijų planavime 
ir statybų valstybinėje priežiūroje reglamento projektas. Aptartas medžiagų ir gaminių, skirtų liestis 
su maistu, bei kosmetikos gaminių gamybos kontrolę vykdančių asmenų tolesnio mokymo 
aptarimas (teoriniai bei praktiniai mokymai), seminarų organizavimo verslininkams poreikis. 
Pavaldžių įstaigų vadovams pristatyta Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2008 m. sausio mėnesio veikla. Taip pat 
svarstyti ir kiti einamieji klausimai. 

2) 2008 m. gegužės 16 d. vykusiame pasitarime (protokolo Nr PP-4) svarstytas 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų atstovų dalyvavimas profesinių ligų tyrime bei 
Lietuvos higienos normos HN 81:2005 ,,Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys“ reikalavimų 
praktinis įgyvendinimas. Aptartas kraujasiurbių nariuotakojų stebėsenos vykdymas pagal SAM 
2003 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. V-729 ,,Dėl kraujasiurbių nariuotakojų tyrimo reikalavimų 
patvirtinimo“: situacija, problemos, galimybės, tikslingumas. Taip pat svarstyti ir kiti einamieji 
klausimai. 

3) 2008 m. rugsėjo 9 d. vykusiame pasitarime (protokolo Nr. PP-6) teritorinės 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos pateikė informaciją apie faktišką judriojo radijo ryšio 
sistemų bazinių stočių skaičių apskrityje ir pateiktų Ryšių reguliavimo tarnybos stočių skaičių 
palyginimą, suderintų radiotechninių projektų skaičių, išduotų leidimų-higienos pasų skaičių, 
suderintų stebėsenos planų skaičių, atliktų kontrolinių patikrinimų skaičių. Pasitarime pristatytas 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2008 m. veiklos plano įgyvendinimas 
bei svarstyti kiti einamieji klausimai.   

4) 2008 m. spalio 8 d. vykusiame posėdyje (protokolas Nr. PP-7) Tarnybai pavaldžių 
įstaigų vadovai supažindinti su Tarnybos darbo reglamentu. Pristatytas Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo sprendimas dėl poveikio visuomenės sveikatos vertinimo proceso. Pateikta 
informacija apie viešųjų pirkimų vykdymą. Taip pat svarstyti ir kiti einamieji klausimai. 

5) 2008 m. gruodžio 10 d. vykusiame pasitarime (protokolo Nr. PP-12) pavaldžių 
įstaigų vadovams buvo pristatyta bendra elektroninio pašto sistema, pristatytas informacijos 
skleidimas visuomenės sveikatos klausimais 2009 m. Taip pat svarstyti ir kiti einamieji klausimai. 
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Kiti svarbūs darbai, siekiant kelti Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų specialistų kvalifikaciją 

 
1. Tarnyba partnerio statusu dalyvavo Higienos instituto organizuoto projekto 

„Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir gebėjimų prisitaikyti 
prie pokyčių ugdymas“ įgyvendinime:  

- rengti raštai, kuriais pavaldžių įstaigų buvo prašoma paskirti atsakingus asmenis 
mokymo kursams organizuoti, bei raštu buvo informuojamos savivaldybės, pavaldžios įstaigos, 
Higienos institutas apie vyksiančius mokymo kursus mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos 
specialistams; 

- 2008 m. birželio 27 d. dalyvauta projekto administracinės darbo grupės posėdyje, 
kurio metu buvo aptartas projekto vykdymas; 

- 2008 m. gruodžio 19 d. dalyvauta baigiamojoje konferencijoje ir skaitytas 
pranešimas tema „Partnerystės svarba projektų įgyvendinimui“. 

2. 2008 m. lapkričio 19−21 d. Tarnybos direktorius dalyvavo Europos infekcinių ligų 
epidemiologijos mokslinėje konferencijoje (ESCAIDE), vykusioje Vokietijoje, Berlyne. Jos tikslas 
– stiprinti ir plėsti infekcinių ligų epidemiologijos srityje dirbančių institucijų, įvairių organizacijų 
ryšius, dalintis naujausia šios srities moksline informacija ir praktine patirtimi. 

3. 2008 m. rugsėjo 22−24 d. dalyvauta Pasaulio sveikatos organizacijai ir Nyderlandų 
nacionalinio visuomenės sveikatos ir aplinkos instituto organizuotame seminare, kuriame buvo 
nagrinėjamos procedūros dėl Tarptautinėse sveikatos priežiūros taisyklėse įteisinto reikalavimo 
išduoti tarptautinių maršrutų laivams Laivo higieninių sąlygų pažymėjimus. Nyderlandų karalystėje 
Laivo higieninių sąlygų pažymėjimas išduodamas nuo š. m. liepos 15 d. Seminaro dalyviai buvo 
supažindinti su Nyderlandų karalystės Laivo higieninių sąlygų pažymėjimo išdavimo 
kompiuterizuota sistema, kurią numatoma įdiegti visose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Buvo 
organizuoti praktiniai laivo kontrolės užsiėmimai bei stalo pratybos tema ,,Viduriavimo atvejų 
tyrimas laive“.  

4. 2008 m. spalio 7–8 d. dalyvauta ES vadavietės tipo pratybose „AEOLUS“, kurių 
metu buvo tikrintas Europos Komisijos ir Šalių narių sveikatos apsaugos ministerijų (institucijų) ir 
kitų institucijų pajėgumus bendradarbiaujant ir keičiantis informacija tarp įvairių sektorių esant 
greitai besivystančiai sveikatos grėsmei. Lietuvos žaidėjams pratybas koordinavo Ekstremalių 
sveikatai situacijų centras.  
 

04 
Korupcijos aspektu įvertinti teisės aktų projektus, reguliuojančius 
visuomeninius santykius, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo 
tikimybė 

 
 2008 m. Tarnyboje įvertinti 9 teisės aktų projektai, reguliuojantys visuomeninius 
santykius, kuriuose galima didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Antikorupcinis vertinimas 
atliktas: Visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento projektui, Maisto tvarkymo subjektų 
veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolo išdavimo taisyklėms, Tarnybos darbo reglamento 
projektui, Laivo higieninių sąlygų pažymėjimo išdavimo tvarkos projektui; Socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektui „Dėl kompetencijos reikalavimų 
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms aprašo įstaigų atestavimo rizikos veiksnių tyrimams tvarkos 
aprašo ir susijusių formų patvirtinimo“; Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektui „Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 71:2008 „Soliarumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“; 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektui „Dėl nacionalinės referentinės laboratorijos 
mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams tyrimams atlikti ir epidemiologinei 
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priežiūrai vykdyti, kriterijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymo projektui „Dėl Tarnybos pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
dalyvavimo teritorijų planavime ir statybų valstybinėje priežiūroje reglamentas“; pakartotinai 
Tarnybos direktoriaus įsakymo projektui „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos 
kontrolės reglamento ir įgaliojimų suteikimo“. 
 

05 Nagrinėti skundus, pranešimus dėl privačių interesų konfliktų, etikos 
taisyklių pažeidimų, galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų  

  
 2008 m. Tarnyboje dėl privačių interesų konfliktų, etikos taisyklių pažeidimų, galimų 
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų gauti 3 ir išnagrinėti 2 skundai, pranešimų. 1 skundas 
nenagrinėtas.  

Apibendrinta Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų analizė 
pateikta 4 priede. 
 

06 
Parengti Tarnybos korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) programos, 
patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-39, 
pakeitimo projektą bei kontroliuoti programos priemonių įgyvendinimą 

 
Neparengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo projektas dėl Tarnybos korupcijos 

prevencijos (kovos su korupcija) programos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 11 
d. įsakymu Nr. V-39, pakeitimo, kadangi dar nepatvirtinta Nacionalinė korupcijos prevencijos 
programa.  

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekonominės veiklos kontrolės skyriui 2008 m. 
neprašė Tarnybos pateikti atskaitos dėl Korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) programos 
priemonių įgyvendinimo, todėl ji nebuvo parengta. 
 

07 Įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Tarnyboje ir jai pavaldžiose 
įstaigose 

 
 Siekiant įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Tarnyboje ir pavaldžiose įstaigose, 
parengtas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimynas bei 2008 m. liepos 15 d. raštu 
Nr. S-1455 išsiųstas pildyti teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms. Įvertinus šį 
klausimyną, parengta korupcijos pasireiškimo tikimybė Tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose bei 
2008 m. rugsėjo 10 d. raštu Nr. S-1848 išsiųsta Sveikatos apsaugos ministerijai.  
 

08 Dalyvauti ES institucijų veikloje, bendradarbiauti su užsienio valstybių 
institucijomis 

 
 Bendradarbiaujant su užsienio valstybių institucijomis, 2008 m. Tarnyboje 
suorganizuoti 5 susitikimai su užsienio valstybės institucijų atstovais: 

1) Tarnyboje tris dienas (2008 kovo 26–28 d.) viešėjo Rusijos Federacinės vartotojų 
teisių gynimo ir žmogaus gerovės tarnybos atstovai. Jie dar metų pradžioje kreipėsi dėl galimybės 
aplankyti Tarnybą ir susipažinti su jos įstaigų veikla, aptarti bendradarbiavimo galimybes, 
laboratorijos specialistų kvalifikacijos kėlimo bei visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių 
gynimo klausimus. Svečiams buvo pristatyta Tarnybos struktūra, funkcijos, įvairios veiklos sferos, 
jos reglamentavimas, įstojus į ES. Savo ruožtu Rusijos tarnybos specialistės supažindino su 
Federacinės vartotojų teisių gynimo ir žmogaus gerovės tarnybos funkcijomis, kurios šiuo metu 
apima ne tik visuomenės sveikatos priežiūros sanitarijos ir higienos aspektais, bet ir vartotojų teisių 
gynimą. Federacinė vartotojų teisių gynimo ir žmogaus gerovės tarnyba taip pat turi pavaldžias 
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teritorines įstaigas, jose atskirtos mokamos ir nemokamos paslaugos, dalis specialistų yra valstybės 
tarnautojai, laboratoriniai tyrimai atliekami Rusijos Federacijos biudžeto lėšomis, skirtomis tik 
valstybinėms funkcijoms vykdyti. Rusijos visuomenės sveikatos specialistės buvo pakviestos 
aplankyti Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją, kurioje susitiko su jos vadovu ir 
struktūrinių padalinių specialistais. Susitikime dalyvavo ir Nacionalinio akreditacijos biuro prie 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktorė, kuri papasakojo apie biuro veiklą, apie 
procedūras, kurių reikia laikytis, norint susilaukti tarptautinio pripažinimo, atkreipė dėmesį į ES 
direktyvas, kurios reglamentuoja laboratorijų praktiką. Susitikime buvo pristatyti pagrindiniai 
laboratorijos skyriai, dalintasi mintimis laboratorijos akreditavimo klausimais. Rusijos visuomenės 
sveikatos specialistės domėjosi keliamais kvalifikaciniais reikalavimais laboratorijų specialistams, 
kur jie kėlė kvalifikaciją prieš laboratorijos akreditavimą. Taip pat domėjosi, koks yra kokybės 
vadybos specialistų vaidmuo Laboratorijoje. Po ekskursijos po Laboratoriją viešnios padarė išvadą, 
kad Rusijoje būtinai reikia organizuoti Federacinei vartotojų teisių gynimo ir žmogaus gerovės 
tarnybai priklausančios laboratorijos specialistų kvalifikacijos kėlimą laboratorijos akreditacijos 
klausimais. Rusijos visuomenės sveikatos specialistės taip pat susitiko su Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos, Nacionalinės veterinarijos laboratorijos ir Respublikinio mitybos centro 
administracijos atstovais. Apibendrinant Rusijos visuomenės sveikatos specialisčių viešnagės 
rezultatus, buvo nuspręsta tęsti pradėtą abiejų šalių tarnybų bendradarbiavimą. Rusijos atstovės 
pažadėjo oficialiai pateikti siūlymą dėl tolimesnių bendradarbiavimo krypčių, iš kurių viena – 
laboratorijos specialistų kvalifikacijos kėlimas Vilniuje ir Maskvoje. Buvo išreikšta viltis, kad 
pavyks abipusiai naudingai bendradarbiauti ir kitais visuomenės sveikatos priežiūros, vartotojų 
teisių gynimo bei strateginio veiklos planavimo klausimais.  

2) 2008 m. balandžio 17 d. organizuotas susitikimas su Danijos kompanijos COWI, 
vykdančios Europos Komisijos projektą dėl planuojamo Geriamojo vandens direktyvos pakeitimo 
poveikio vertinimo, atstovais, vykdančiais projektą su Europos Komisija, kuriame aptarti klausimai 
(problemos ir galimos įgyvendinimo išlaidos), susiję su galimais pakeitimais Geriamojo vandens 
direktyvoje reikalaujant įdiegti vandens saugos planus bei pakeitus cheminių rodiklių sąrašą.  

3) 2008 m. rugpjūčio 20 dieną Tarnybos direktorius dalyvavo specializuotų 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų susitikime su Baltarusijos sveikatos apsaugos 
ministro pavaduotoja. Ministro pavaduotoja domėjosi Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų organizacine struktūra, funkcijomis, jų veiklos optimizavimu ir reorganizavimu.  

4) 2008 m. spalio 15 d. Tarnyboje lankėsi Moldovos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministrė ir dar 4 sveikatos priežiūros specialistai. Tarnybos direktorius skaitė pranešimą apie 
Tarnybą. Taip pat dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinio aplinkos sveikatos 
centro (VASC) atstovai. Tarnybai be direktoriaus atstovavo ir pavaduotojai bei Strateginio 
planavimo skyriaus vedėja. Buvo ne tik pristatyta Tarnyba ir VASC, bet ir pasiūlyta 
bendradarbiauti, siekiant perduoti gerąją patirtį Moldovos visuomenės sveikatos specialistams.  

5) 2008 m. spalio 16 d. Tarnyboje lankėsi Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertas, 
kuriam buvo pristatyta Tarnyba ir jos veikla. Susitikime dalyvavo Tarnybos direktorius, 
direktoriaus pavaduotojas, Leidimų ir licencijavimo skyriaus vedėja, Strateginio planavimo skyriaus 
vedėja ir VASC direktoriaus pavaduotoja. Išsamiai buvo pristatyta Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų 
veikla, vykdant visuomenės sveikatos saugos kontrolę, dalyvaujant teritorijų ir statybų planavimo 
procese, poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo procesuose bei leidimų-higienos pasų 
išdavimas ir užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė. 
 Dalyvaujant ES institucijų veikloje, parengti 2 Lietuvos Respublikos pozicijos 
projektai Europos Parlamento ir Tarybos Kosmetikos produktų reglamento projektui, kurie buvo 
suderinti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-
233 patvirtintos darbo grupės Kosmetikos gaminių klausimams koordinuoti nariais bei su Aplinkos 
ir Ūkio ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybine ne maisto produktų 
inspekcija prie Ūkio ministerijos, Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacija 
„Likochema“. 
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 Svarstant Kosmetikos gaminių reglamento projektą, 2008 m. dalyvauta 5 Europos 
Tarybos Techninio harmonizavimo darbo grupės Briuselyje (Belgija) susitikimuose: 2008 m. 
vasario 29 d., 2008 m. kovo 31 d., 2008 m. balandžio 17d., ir 2008 m. gegužės 14 d., 2008 m. 
birželio 10 d. 

2008 m. dalyvauta 2 Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos organizuotuose 
Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir 
sveikatos protokolo Atitikties komiteto (angl. Compliance Committee) posėdžiuose: 2008 m. kovo 
12 d. ir 2008 m. rugsėjo 24–25 d.  
 

09 
Redaguoti ir išplatinti žiniasklaidai teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų parengtus informacinius pranešimus apie visuomenės 
sveikatos saugos užtikrinimą ir vartotojų teisių gynimą 

  
 2008 m. Tarnyba redagavo ir išplatinto žiniasklaidai 12 teritorinių visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų parengtų informacinių pranešimų apie visuomenės sveikatos saugos 
užtikrinimą ir vartotojų teisių gynimą. 
 2008 m. gruodžio 10 d. suorganizuotas posėdis teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų viešųjų ryšių specialistams. Šio posėdžio metu buvo kalbama apie informacijos, 
susijusios su visuomenės sveikata, kuo platesnį paskleidimą. Kalbėta apie šiuo metu populiariausius 
ir prieinamiausius žiniasklaidos kanalus: interneto portalus, respublikinę ir regioninę spaudą, kaip 
jiems patraukliai pateikti informaciją, kad ji būtų skleidžiama toliau.  
 

10  Informacinių sistemų kūrimas, priežiūra ir plėtra 

 
 Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 
metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2006–2008 metų planu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 941 (Žin., 2001, Nr. 66-2418; 2006, Nr. 
70-2574), sukurta visuomenės sveikatos saugos informacinė sistema (toliau – VSSIS) – tai 
Tarnybos ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų teisės aktų nustatytoms 
visuomenės sveikatos saugos funkcijoms atlikti reikalingos informacijos apdorojimo procesus 
(duomenų ir dokumentų tvarkymo, skaičiavimo, bendravimo nuotoliniu būdu ir kt.) atliekanti 
sistema, kurios pagalba vykdomi mainai tarp Tarnybos ir Tarnybai pavaldžių įstaigų. VSSIS tikslas 
aprūpinti Tarnybą ir jai pavaldžias teritorines visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas informacija, 
reikalinga laiku ir kokybiškai vykdyti teisės aktais pavestas visuomenės sveikatos saugos funkcijas.  
2008 m. sukurti šie moduliai:  

- Leidimų-higienos pasų duomenų bazė (I modulis);  
- Maisto tvarkymo subjektų kontrolė (II modulis) (pastaba: šis modulis pašalintas, 

kadangi nuo 2008 m. spalio 26 d. pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto 
tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 
2008, Nr. 123-4693) neteko galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. B1-727 „Dėl Maisto tvarkymo 
subjektų patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 153-5668; 2007, 
Nr. 3-144, Nr. 99-4042), kuriuo buvo išduodami Maisto tvarkymo subjektų 
veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolai; 

- Visuomenės sveikatos saugos informacinė sistema (III modulis);  
- Mokyklų patikrinimų registravimo sistema (IV modulis);  
- Ligoninių patikrinimų registravimo sistema (V modulis).  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=146046&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=278474&b=�
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Įgyvendinant Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 
2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 15 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų, 2 dalies, 3 dalies 1 ir 2 
punktų, 44 straipsnio 11 dalies nuostatas ir vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo 
ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. 
nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), Bendraisiais elektroninės informacijos saugos 
valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, 
Nr. 2-45; 2007, Nr. 49-1891), Saugos dokumentų turinio gairėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-172 (Žin., 2007, Nr. 53-
2070) 2008 m. liepos 15 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-54 patvirtinti Visuomenės 
sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatai ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės 
sistemos duomenų saugos nuostatai. Taip pat parengta ir pateikta VSSIS veiklos tęstinumo valdymo 
planas, Saugios elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, Visuomenės sveikatos saugos 
informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės.  

Siekiant gerinti informacijos pateikimą visuomenei 2008 m. sukurtas naujos Tarnybos 
interneto svetainės projektas. Sukonfigūruotas bendras Tarnybos ir Tarnybai pavaldžių teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų elektroninio pašto serveris. 
 

11 
Suorganizuoti informacijos dėl duomenų apie sumokėtas valstybės rinkliavas 
bei paskirtas administracines baudas pateikimą teritorinėms visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigoms 

  
 2008 m. lapkričio 19 d. pasirašyta sutartis su Valstybine mokesčių inspekcija Nr. ST-
39 „Dėl duomenų apie sumokėtas valstybės rinkliavas bei paskirtas administracines baudas 
teikimo“.  
 Rengiant Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą dėl duomenų apie sumokėtas 
valstybės rinkliavas bei paskirtas administracines baudas teikimo informacijos pateikimo 
teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, derėtasi su UAB „Infostruktūra“ dėl 
šifruoto kanalo sukūrimo tarp Tarnybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos, kadangi tik sukūrus 
šifruotą kanalą bus parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo projektas dėl minėtos informacijos 
pateikimo teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms. 
 
  
 

Kiti svarbūs darbai, siekiant užtikrinti efektyvią Tarnybos, jai pavaldžių teritorinių visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos veiklą 

  
 1. Parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas dėl 
visuomenės sveikatos priežiūros vidaus audito atlikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 
Visuomenės sveikatos priežiūros vidaus audito atlikimo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas 
2008 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. 
įsakymu Nr. V-726 (Žin., 2008, Nr. 91-3657). 

2. 2008 m. Tarnyboje parengti ir gauti dokumentai pagal Dokumentų rengimo 
taisyklės, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-
2169), registruoti taip, kad būtų įrodytas jų buvimas įstaigos dokumentų apskaitos sistemoje ir 
užtikrinta jų paieška. Siunčiamieji, gauti dokumentai (raštai, prašymai, paraiškos, informaciniai, ir 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=167900&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=298689&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=231255&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=42817&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=198000&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=296510&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=297532&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=297532&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=129336&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=276727&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=276727&b=�
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kiti gauti dokumentai), Tarnyboje gauti skundai, paklausimai elektroniniu paštu, sąskaitos faktūros 
bei vidaus dokumentai registruoti atskirai dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ jiems 
priskirtuose registruose. Šioje dokumentų valdymo sistemoje 2008 m. atliktos 13430 operacijos (4 
lentelė).  
4 lentelė. Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ 2008 m. sukurtuose registruose užregistruotų dokumentų 
skaičiaus palyginimas. 

Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ sukurtuose registruose 
užregistruotų dokumentų skaičius 2008 m. 

Iš viso dokumentų valdymo sistemoje 2008 m. atliktų operacijų skaičius 13430 

Užregistruota gautų dokumentų (bendras skaičius): 9555 
Laboratorijų atestavimo visuomenės sveikatos laboratorinių tyrimų veiklai dokumentų registre 
(GLA) 36 

Įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui dokumentų registre (GPRR) 20 

Leidimų, įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas dokumentų registre (GNM)  106 

Ne maisto prekės higieninių pažymėjimų medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, 
dokumentų registre (GNP) 157 

Išlygų geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų dokumentų 
registre (GGV) 7 

Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo dokumentų registre  (MVD) 6 

Maisto papildų tiekimo Lietuvos rinkai pranešimų registre (GMP) 2374 

Maisto papildų patikslintų pranešimų registre (GMPP) 2556 

Maisto papildų registravimui dokumentų registre (GMR) 59 

Gautų dokumentų registre (G) 4234 

Užregistruota gautų skundų registre (SK) 258 

Užregistruota gautų elektroninių paklausimų gautų klausimų registre (KL) 299 

Užregistruota dokumentų siunčiamų dokumentų registre (S) 2717 

Užregistruota sąskaitų faktūrų 494 

Užregistruotų vidaus dokumentų (bendras skaičius): 107 
Laikinojo saugojimo vidaus dokumentų registre (VD) 5 

Nuolatinio saugojimo vidaus dokumentų registre (VD2) 92 

Posėdžių protokolų registre (PP) 12 

Pavedimų registracijoje (PVR) 5 
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Analizuojant Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ 2005–2008 m. 
registruotus dokumentus (3 pav.), matyti, kad 2008 m. Tarnyboje užregistruota 5784 gautų 
dokumentų arba 153 proc. daugiau nei 2007 m. Pagrindine tokio staigaus padidėjimo priežastis 
buvo didelis gaunamų dokumentų, susijusių su maisto papildų notifikavimu, kiekis, kuris sudarė 
pusę visų Tarnyboje gautų dokumentų. 2008 m. buvo išsiųsti 2717 raštai, t. y. 643 raštais arba 31 
proc. daugiau nei 2007 m. (3 pav.) 
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3 pav. 2005–2008 m. Tarnybos gautų dokumentų ir išsiųstų raštų skaičiaus palyginimas. 
 
 
 
01.01-01 Uždavinio įgyvendinimas pagal produkto kriterijus 
 
01.01-01 Uždavinio rezultatams išmatuoti buvo suplanuoti 85 produkto vertinimo kriterijai, kurie 
įvykdyti 104,08 proc. Uždavinio rezultatams išmatuoti suformuotų produkto kriterijų skaitinė 
išraiška pateikta 1 priede („Vertinimo kriterijų 2008 m. suvestinė“). 
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01.01-02 Uždavinys: 
 

Vykdyti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę 
 
01.01-02 Uždaviniui įgyvendinti vykdytos priemonės: 
 

01 Vykdyti periodinę ir grįžtamąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos 
kontrolę: 

01.01 
Rinkti ir analizuoti informaciją apie kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių 
kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto 
klubų, apgyvendinimo paslaugų saugos kontrolės vykdymą 

  
 Parengta teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 2007 m. vartotojams 
teikiamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, 
pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos 
saugos kontrolės ataskaita ir 2008 m. kovo 3 d. raštu Nr. S-463 pateikta Vartotojų teisių apsaugos 
tarnybai. 
 

01.02 Parengti informaciją SAM ir ŠMM apie sveikatos priežiūrą mokyklose 

 
 Tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d. nutarimą 
Nr. 5 „Dėl sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 5-
96), išanalizavo ir apibendrino savivaldybių ir teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
pateiktą ataskaitą apie 2007 m. vykdytą mokinių sveikatos priežiūrą, sveikatos priežiūros 
finansavimą, veiklos rodiklius bei informaciją pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai ir Švietimo 
ministerijai. Ši informacija taip pat skelbiama Tarnybos interneto svetainėje.  
 

01.03 
Parengti metinę ataskaitą pagal statistinės formos Nr. 66 (sveikata-metinė) 
„Medicininių atliekų tvarkymas sveikatos priežiūros įstaigose“ už apskritis ir 
šalį 

  
 Parengta metinė ataskaita pagal statistinę formą Nr. 66 (sveikata-metinė) „Medicininių 
atliekų tvarkymas sveikatos priežiūros įstaigose“ už apskritis ir šalį. Ataskaita paskelbta Tarnybos 
interneto svetainėje. 
 

01.04 Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą dėl kosmetikos gaminių, 
oro, paviršių plovinių mėginių atrinkimo tvarkos aprašo  

 
 Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo projektas dėl kosmetikos gaminių, oro, 
paviršių plovinių mėginių atrinkimo tvarkos aprašo bei 2008 m. gruodžio 5 d. patvirtintas Tarnybos 
direktoriaus įsakymu Nr. V-111 (Žin., 2008, Nr.146-5908). 
 
 
.  

02 
Vykdyti operatyviąją ir grįžtamąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos 
kontrolę, tiriant juridinių ir fizinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus 
ar gavus kompetentingų valstybės institucijų informaciją apie visuomenės 
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sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Nagrinėti kitus 
skundus, prašymus ir pranešimus 

 
 2008 m. Tarnyboje gauti 83 skundai, prašymai, pranešimai, kurie nagrinėti vykdant 
operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę. Išnagrinėti 82. Iš jų 29 buvo pagrįsti 
(pasitvirtino – 16 (19,51 proc.), (pasitvirtino iš dalies – 13 (15,85 proc.)), 53 buvo nepagrįsti 
(nepasitvirtino – 37 (45,12 proc.), kita – 16 (19,51 proc.)). 
 Apibendrinta Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų analizė 
pateikta 4 priede. 
       

03 
Parengti Lietuvos higienos normos HN 71:2003 ,,Soliariumai. Įrengimas ir 
eksploatavimas“, patvirtintos SAM 2003 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-64 
(Žin., 2003, Nr. 21-918), pakeitimo projektą 

 
 Parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 71:2008 ,,Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ projektas 
bei pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai. 
 

04 
Parengti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų saugos 
sveikatai reikalavimai“, patvirtintos SAM 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu 
Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. 88-3494), pakeitimo projektą 

  
 Parengtas Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų saugos sveikatai 
reikalavimai“, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 
(Žin., 2007, Nr. 88-3494), pakeitimo projektas. 
  

05 

Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl darbo grupės 
sudarymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 
6 d. įsakymo Nr. V-2 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2002 
,,Apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ 
pakeitimo projektui parengti“ 

 
2008 m. spalio 28 d. parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. V-78 ,,Dėl darbo 

grupės sudarymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo 
Nr. V-2 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2002 ,,Apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai 
reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo projektui parengti“. 
 

06 

Parengti Tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-8 ,,Dėl 
Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento ir 
Pavedimo atlikti patikrinimą, Patikrinimo akto, Administracinio teisės 
pažeidimo protokolo, Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje 
formų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2006, Nr. 12-456) 
pakeitimo projektą 

  
 Siekiant užtikrinti vieningą visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymo tvarką, 
parengtas įsakymo ,,Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento 
patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ projektas bei 2008 m. gruodžio 5 d. patvirtintas Tarnybos 
direktoriaus įsakymu Nr. V-111 (Žin., 2008, Nr.146-5908). Šiuo teisės aktu patvirtinta: 

- Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas; 

http://192.168.1.252/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=61749&Zd=soliar&BF=4#2z#2z�
http://192.168.1.252/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=61749&Zd=soliar&BF=4#2z#2z�
http://192.168.1.252/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=61749&Zd=soliar&BF=4#2z#2z�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
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- Pavedimo atlikti patikrinimą forma; 
- Patikrinimo akto forma; 
- Administracinio teisės pažeidimo protokolo forma; 
- Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje forma; 
- Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu 

tikrintinų objektų atrankos taisyklės; 
- Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos 

aprašas; 
- Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, mėginių paėmimo tvarkos aprašas. 

 

07 
Parengti SAM 1996 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 618 ,,Dėl Valstybinės 
higieninės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 118-2751) 
pakeitimo projektą (pripažinti netekusiu galios) 

 
 Parengtas teisės akto pakeitimo projektas dėl Sveikatos apsaugos ministro 1996 m. 
lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 618 ,,Dėl Valstybinės higieninės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 
1996, Nr. 118-2751) pakeitimo (pripažinimo netekusiu galios).  
 

08 Parengti Lietuvos higienos normos HN 47:1995 „Medicinos įstaigos. 
Higienos normos ir taisyklės“ pakeitimo projektą 

 
Parengtas Lietuvos higienos normos HN 47-2:2008 ,,Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos: bendrieji įrengimo saugos ir higienos reikalavimai“ projektas. 
 

09 

Parengti Lietuvos higienos normos HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei aplinkoje“, patvirtintos SAM 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 
V-555 (Žin. 2007, Nr. 75-2990), pakeitimo projektą 

 
 Parengtas Lietuvos higienos normos HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei aplinkoje“, patvirtintos 
Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-555 (Žin. 2007, Nr. 75-2990), 
pakeitimo projektas. 
 

10 Visuomenės informavimas valstybinės visuomenės sveikatos saugos 
kontrolės klausimais: 

10.01 
Parengti ir išplatinti žiniasklaidai informacinį pranešimą apie Lietuvos 
higienos normos HN 71:2007 ,,Soliariumų paslaugų saugos sveikatai 
reikalavimai“ reikalavimus 

 
 Tarnyba 2008 m. parengė HN 71:2007 ,,Soliariumų paslaugų saugos sveikatai 
reikalavimai“ projektą bei pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai. Patvirtinus šios higienos normos 
pakeitimus, informuojant visuomenę valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimais 
bus išplatintas žiniasklaidai informacinis pranešimas. 
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10.02 

Parengti ir išplatinti žiniasklaidai informacinį pranešimą apie 2007 m. 
vykdytos kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, 
soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo 
paslaugų saugos kontrolės rezultatus 

  
 Parengtas ir išplatintas žiniasklaidai informacinis pranešimas apie 2007 m. vykdytos 
kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, 
saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų saugos kontrolės rezultatus ,,Vartotojų teisių apsauga 
– visuomenės sveikatos specialistų akiratyje“ paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje.  
 

10.03 Parengti ir išplatinti žiniasklaidai informacinius pranešimus aktualiais 
valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimais  

  
 2008 m. Tarnyboje parengti ir išplatinti žiniasklaidai 2 informaciniai pranešimai 
aktualiais valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimais: 

1. Išplatintas pranešimas spaudai ,,Pažeidimų mokykloje vis dar gausu“. 
2. Pateikta medžiaga ir komentaras ELTOS korespondentės straipsniui „Beveik 

trečdalyje mokyklų atšalus orams nėra kur rengti fizinės kultūros pamokų“. 
 

10.04 Informuoti visuomenę valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės 
klausimais per televizijos bei radijo laidas 

 
2008 m. visuomenė informuota valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės 

klausimais per 1 televizijos bei 3 radijo laidas: 
1. 2008 m. sausio 21 d. duotas interviu ,,M-1 plius“ radijui dėl HN 117:2007 ,,Grožio 

paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytų reikalavimų tatuiravimo paslaugoms. 
2. 2008 m. kovo 25 d. tiesioginio eterio metu duotas interviu dėl teikiamų soliariumo 

paslaugų saugos (kaip saugiai naudotis soliariumu, kokią riziką sveikatai kelią nesaikingas 
deginimasis soliariume ir pan.) Lietuvos radijo laidai ,,Ryto garsai“.  

3. 2008 m. balandžio 9 d. tiesioginio eterio metu dalyvaujant laidoje duotas interviu 
dėl teikiamų baseinų paslaugų saugos (galima rizika sveikatai, kaip saugiai naudotis baseinu ir pan.) 
Lietuvos televizijos laidai ,,Labas rytas“. 

4. 2008 m. spalio 9 d. dalyvauta ,,Žinių radijo“ tiesioginio eterio laidoje apie 
soliariumų ir baseinų paslaugų saugą, reikalavimus šioms paslaugoms teikti, informaciją 
vartotojams, situaciją Lietuvoje. 
 
 
01.01-02 Uždavinio įgyvendinimas pagal produkto kriterijus 
 
01.01-02 Uždavinio rezultatams išmatuoti buvo suplanuota 16 produkto vertinimo kriterijų, kurie 
įvykdyti 98,88 proc. Uždavinio rezultatams išmatuoti suformuotų produkto kriterijų skaitinė 
išraiška pateikta 1 priede („Vertinimo kriterijų 2008 m. suvestinė“). 
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01.01-03 Uždavinys: 
 

Užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką 
 
01.01-03 Uždaviniui įgyvendinti vykdytos priemonės: 
 

01 Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus dėl 
leidimų-higienos pasų išdavimo 

 
 2008 m. Tarnyboje dėl leidimų-higienos pasų išdavimo gauta 11 skundų, prašymų, 
pranešimų, išnagrinėta 10. Iš jų 3 buvo pagrįsti (pasitvirtino – 2 (20 proc.), pasitvirtino iš dalies – 1 
(10 proc.)), 7 nepagrįsti (nepasitvirtino – 4 (40 proc.), kita – 3 (30 proc.)). 
 Apibendrinta Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų analizė 
pateikta 4 priede. 
 

02 
Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus prašymus ir pranešimus dėl 
Maisto tvarkymo subjektų veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolų 
išdavimo 

  
 2008 m. Tarnyboje dėl Maisto tvarkymo subjektų veiklos vykdymo sąlygų vertinimo 
protokolų išdavimo gauti 2 skundai, prašymai, pranešimai, išnagrinėti – 3. Iš jų 1 buvo pagrįstas 
(pasitvirtino – 1 (33,33 proc.)), 2 nepagrįsti (nepasitvirtino – 2 (66,67 proc.)). Nuo 2008 m. spalio 
26 d. maisto tvarkymo subjektams veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolai neišduodami, 
kadangi pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. 
įsakymą Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 123-4693 ) neteko galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. B1-727 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų 
patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 153-5668; 2007, Nr. 3-144, Nr. 99-4042) 
bei 2008 m. lapkričio 5 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-80 (Žin., 2008, Nr. 133-5162) 
pripažintas netekęs galios Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-99 „Dėl 
Maisto tvarkymo subjekto visuomenės sveikatos saugos ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 4-134).  

Apibendrinta Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų analizė 
pateikta 4 priede. 
 

03 
Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus dėl 
Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir 
valstybinės statybų priežiūros procese 

 
 2008 m. dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir 
valstybinės statybų priežiūros procese gauti 25 skundai, prašymai pranešimai, išnagrinėti – 25. Iš jų 
6 buvo pagrįsti (pasitvirtino – 3 (12 proc.), pasitvirtino iš dalies – 3 (12 proc.)), 19 nepagrįsti 
(nepasitvirtino – 11 (44 proc.), kita – 8 (32 proc.)). 
 Apibendrinta Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų analizė 
pateikta 4 priede. 
 
 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=269197&b=�
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04 
Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus dėl 
Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo procese 

  
  Dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo procese 2008 m. gauta 34 skundai, prašymai, 
pranešimai, išnagrinėti 32. Iš jų 6 buvo pagrįsti (pasitvirtino – 2 (6,25 proc.), pasitvirtino iš dalies – 
4 (12,50 proc.)), 26 nepagrįsti (nepasitvirtino – 17 (53,13 proc.), kita – 9 (28,13 proc.)). 

Apibendrinta Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų analizė 
pateikta 4 priede. 
 

05 Išduoti Leidimus įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą  

 
 Siekdama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo nuodingųjų medžiagų ir preparatų 
kenksmingo poveikio, Tarnyba išduoda Leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias 
medžiagas – tai Tarnybos direktoriaus patvirtintas raštiškas sutikimas (viešojo administravimo 
dokumentas), suteikiantis teisę įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas. Šis 
Leidimas galioja 1 metus. Tarnyba 2008 m. išdavė 405 leidimus įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti 
nuodingąsias medžiagas.  
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4 pav. 2003–2008 m. Tarnybos išduotų leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas, 
skaičiaus palyginimas. 
 

Lyginant 2003–2008 m. Tarnybos išduotų leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti 
nuodingąsias medžiagas skaičių (4 pav.), matyti, kad nuo 2003 m. išduodamų leidimų skaičius 
didėjo ir 2007 m. jų buvo išduota daugiausiai. 2008 m. teisė įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti 
nuodingąsias medžiagas suteikta tik vienam asmeniui mažiau nei 2007 m. 
 

06 Išduoti asmens kompetencijos verstis veikla, susijusia su nuodingosiomis 
medžiagomis, liudijimus  

  
 2008 m. Tarnyba neišdavė Asmens kompetencijos verstis veikla, susijusia su 
nuodingosiomis medžiagomis, liudijimų, kadangi nepatvirtintas šių liudijimų išdavimą 
reglamentuojantis teisės aktas. 
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07 

Parengti SAM įsakymo „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių 
rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių 
asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektą 

 
 Parengtas teisės akto projektas dėl Sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl 
Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat 
jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, tačiau Asmens kompetencijos verstis veikla, susijusia su nuodingosiomis 
medžiagomis, liudijimų išdavimas turi būti numatytas ir Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatyme. 
Tarnyba pateikė pasiūlymą dėl įstatymo projekto pakeitimo Įstatymo pakeitimo projekto rengėjui – 
Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentui bei VASC. 
 

08 Išduoti ne maisto prekės higieninius pažymėjimus medžiagoms ir gaminiams, 
skirtiems liestis su maistu 

  
 Tarnyba išduoda Ne maisto prekės higieninį pažymėjimą medžiagoms ir gaminiams, 
skirtiems liestis su maistu. Šiuo pažymėjimu patvirtiname, kad medžiagos ir gaminiai, skirti liestis 
su maistu, atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įvežamiems 
iš valstybių ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino 
Kunigaikštystę ir Norvegijos Karalystę (EFTA valstybes), bei pagamintiems Lietuvoje. 2008 m. 
Tarnybos specialistai, išanalizavę pateiktus fizinių, juridinių asmenų, norinčių gauti Ne maisto 
prekės higieninį pažymėjimą medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, dokumentus, 
išdavė 157 ne maisto prekės higieninius pažymėjimus medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis 
su maistu. Panaikintas 1 ne maisto prekės higieninis pažymėjimas medžiagoms ir gaminiams, 
skirtiems liestis su maistu. 2005–2008 m. Tarnybos išduotų ne maisto prekės higieninių 
pažymėjimų medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, skaičiaus palyginimas pateiktas 
5 pav. 
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5 pav. 2005–2008 m. Tarnybos išduotų ne maisto prekės higieninių pažymėjimų medžiagoms ir gaminiams, 
skirtiems liestis su maistu, skaičiaus palyginimas. 
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09 
Parengti bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine maisto ir veterinarijos 
tarnyba dėl keitimosi informacija apie gaminius ir medžiagas, skirtus liestis 
su maistu  

  
 2008 m. lapkričio 17 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas Nr. T2-62/ST-37A 
su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba maisto papildų ir medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, klausimais.  
  

10 Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą dėl medžiagų ir gaminių, 
skirtų liestis su maistu, mėginių atrinkimo tvarkos 

  
 Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo projektas dėl Medžiagų ir gaminių, skirtų 
liestis su maistu, mėginių atrinkimo tvarkos bei 2008 m. gruodžio 5 d. patvirtintas Tarnybos 
direktoriaus įsakymu Nr. V-111 (Žin., 2008, Nr.146-5908). 
 

11 Suorganizuoti seminarą, skirtą Lietuvos gamintojams, gaminantiems 
medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu 

  
 Tarnyba su Lietuvos pakuotojų asociacija 2008 m. rugsėjo 2 d. organizavo seminarą 
Lietuvos įmonėms, gaminančioms medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maisto produktais. 
Seminare dalyvavo 28-ių šias medžiagas ir gaminius gaminančių įmonių specialistai. Seminaro 
tikslas buvo supažindinti dalyvius su Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 
įstatyme nuo 2008 m. sausio 1 d. įteisintos valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės 
reikalavimais įmonėse, gaminančiose su maistu besiliečiančias medžiagas. Seminaro dalyviams 
buvo pateikta medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, visuomenės sveikatos saugos 
reglamentavimo apžvalga. Pranešime buvo nagrinėjami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančio Direktyvas 
80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4) bendrieji reikalavimai šių medžiagų ir gaminių 
ženklinimui, atsekamumui, atitikties deklaracijai ir kt. Taip pat pristatyti Lietuvos higienos normos 
HN 16:2006 ,,Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ (Žin., 2006, Nr. 58-2069) specialieji reikalavimai atskiroms su maistu besiliečiančių 
medžiagų grupėms – plastikams, keramikai, popieriui ir kartonui, metalo gaminiams. Nagrinėti 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros 
gamybos praktikos (OL 2006 L 384, p. 75) nustatyti reikalavimai geros gamybos praktikos 
laikymuisi.   
  

12 Išduoti išlygas geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei 
taikymo sąlygoms 

  
 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo nustatyta tvarka savivaldybių 
institucijos analizuoja gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu, jo saugos ir kokybės būklę, apie 
ją praneša bendruomenei. Teisės aktais reglamentuota, kad Tarnyba savivaldybės merui gali leisti 
taikyti išlygą, kad tam tikroje vandens tiekimo objekto teritorijoje ar jos dalyje vandentiekio 
skirstomuoju tinklu ribotą laikotarpį vartotojams viešai būtų tiekiamas geriamasis vanduo, kurio vienas 
ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai yra didesni negu nustatyti, tik nustačiusi, kad tokios išlygos 
taikymas nesukels potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir kad vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų 
tiems rodikliams atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus. 
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2008 m. Tarnyba išlygų geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei 
taikymo sąlygoms neišdavė, kadangi dėl išlygų taikymo pareiškėjai nesikreipė.  

 
5 lentelė. Išduotos išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygos. 

Išdavimo data Vandens tiekimo 
objekto teritorija 

Gyventojų 
skaičius 

Toksinio 
(cheminio) 
rodiklio 
pavadinimas 

Ribinė vertė 
pagal HN 
24:2003 Vidutinė 

koncentracija 
vandens tiekimo 
objekto 
teritorijoje 

„Geriamojo 
vandens 
saugos ir 
kokybės 
reikalavimai“ 

2005 10 14 Palangos miestas 16 477 fluoridas 1,5 mg/l 2,26 mg/l 
2006 10 03 Salantų miestas 897 fluoridas 1,5 mg/l 3,21 mg/l 
2006 10 03 Kretingos miestas 17 301 fluoridas 1,5 mg/l 2,27 mg/l 

2007 01 10 Klaipėdos 1-oji 
vandenvietė 66 800 fluoridas 1,5 mg/l 1,58 mg/l 

 
Nuo 2005 m. Tarnybos išduotos išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) 

rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygoms pateiktos 5 lentelėje.  
 

13 
Suorganizuoti seminarą Šiaurės vakarų regiono visuomenės sveikatos 
specialistams, savivaldybių atstovams bei geriamojo vandens tiekėjams tema:  
„Fluoras geriamajame vandenyje“  

  
 Seminaras Šiaurės vakarų regiono visuomenės sveikatos specialistams, savivaldybių 
atstovams bei geriamojo vandens tiekėjams „Fluoras geriamajame vandenyje“ 2008 m. 
nesuorganizuotas. Seminaro programa derinama, planuojama jį surengti 2009 metų pradžioje. 
 
14 Vykdyti Natūralaus mineralinio vandens pripažinimą Lietuvos Respublikoje  

  
Tarnyba Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolą 

(toliau tekste – Protokolą) išduoda vadovaudamasi Lietuvos higienos norma HN 28:2003 
„Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 
V-758 (Žin., 2004, Nr. 7-154), ir Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos 
Respublikoje nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 
lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 697 (Žin., 2000, Nr. 105-3331; 2004, Nr. 65-2296).  
 2008 m. įvertintos 6 (t. y. 60 proc. suplanuoto skaičiaus) pripažinto Natūralaus 
mineralinio vandens metinio monitoringo duomenų bylos. Įvertintų pripažinto natūralaus 
mineralinio vandens metinio monitoringo duomenų mažesnį bylų skaičių lėmė tai, kad kai kurių 
mineralinių vandenų ataskaitos buvo sujungtos į vieną bylą. Kita priežastis – kad pasibaigus 
Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolams galioti buvo 
pateikti dokumentai (kartu su monitoringo duomenimis) naujų protokolų išdavimui ir išduoti nauji 
protokolai, o ne vertintos pripažinto natūralaus mineralinio vandens metinio monitoringo duomenų 
bylos. 
 
 
 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=224941&b=�
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Išduoti 7 (t. y. 4 protokolais daugiau nei buvo suplanuota) Natūralaus mineralinio 
vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolai (6 lentelė). 

 
6 lentelė. 2008 m. Lietuvos Respublikoje pripažintas natūralus mineralinis vanduo.  
 

 Pripažinimo 
data, protokolo 

Nr. 

Šaltinio 
pavadinimas arba 
jam priklausančio 
gręžinio numeris  

Natūralaus mineralinio 
vandens naudojimo 

vietovė 

Natūralaus 
mineralinio vandens 
etiketėje pateikiamas 

prekės aprašas 
(prekybinis 

pavadinimas) 

Panaudojančios ar 
importuojančios 
vandenį įmonės 

pavadinimas, adresas 

2008 01 31 „VYTAUTAS 7“ 
gręžinys Nr. 2453 

(16266)  

B. Sruogos g. 7, 
Birštonas 

Natūralus mineralinis 
vanduo 

„VYTAUTAS“  

UAB „Birštono 
mineraliniai 

vandenys“, B. 
Sruogos g. 7, 

Birštonas  Nr. MV-1  

2008 01 31 „ALDONA“, 
B. Sruogos g. 7A, 

Birštonas (išgavimo 
vieta); 

Natūralus mineralinis 
vanduo  

UAB „Birštono 
mineraliniai  

Nr. MV-2  gręžinys Nr. 26580 
B. Sruogos g. 7, 

Birštonas (gamybos 
vieta) 

„SVEIKAS 
PRADAS“  

vandenys“, B. 
Sruogos g. 7, 

Birštonas 

2008 01 31 „AKVILĖ“, Prienų g. 3, Birštonas 
(išgavimo vieta); 

Natūralus mineralinis 
vanduo  

UAB „Birštono 
mineraliniai 

vandenys“, B. 
Sruogos g. 7, 

Birštonas Nr. MV-3  gręžinys Nr. 
517/3887 

B. Sruogos g. 7, 
Birštonas (gamybos 

vieta) 
„AKVILĖ“  

2008 02 25 „HERMIS“  
Mizarų g. 52, 
Druskininkai 

Natūralus mineralinis 
vanduo „HERMIS“ 

UAB „Elmera“,  

Nr. MV-4 gręžinys Nr. 25311 Mizarų g. 52, 
Druskininkai  

      

2008 10 23 
gręžinys Nr. 39072 Baravykų g. 3, 

Druskininkai 

Natūralus mineralinis 
vanduo „Rasa 

Premium“  

UAB „Druskininkų 
Rasa“,  

Nr. MV-5  Laisvės a. 6, 
Druskininkai  

2008 10 23 
gręžinys Nr. 43442 

Baravykų g. 3, 
Druskininkai (gamybos 

vieta), Druskininkų 
miško kvartalas Nr. 187 

(išgavimo vieta) 

Natūralus mineralinis 
vanduo „Rasa“  

UAB „Druskininkų 
Rasa“,  

Nr. MV-6  Laisvės a. 6, 
Druskininkai  

2008 10 23 
gręžinys Nr. 27089 Laisvės a. 11, 

Druskininkai 
Natūralus mineralinis 

vanduo 

UAB „Druskininkų 
Rasa“,  

Nr. MV-7  Laisvės a. 6, 
Druskininkai  
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2008 m. 1 Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje 
protokolo galiojimas panaikintas (7 lentelė). 

7 lentelė. 2008 m. natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolo galiojimo 
panaikinimas. 

Protokolo 
panaikinimo 

data, 
įsakymo Nr. 

Pripažinimo 
data, 

protokolo 
Nr. 

Šaltinio 
pavadinimas 

arba jam 
priklausančio 

gręžinio 
numeris 

Natūralaus 
mineralinio 

vandens 
naudojimo 

vietovė 

Natūralaus mineralinio 
vandens etiketėje 

pateikiamas prekės 
aprašas (prekybinis 

pavadinimas) 

Panaudojančios ar 
importuojančios 
vandenį įmonės 
pavadinimas, 

adresas 

2008 10 23 2006 12 01 „Rasa“, 
gręžinys  Laisvės a. 

11, 
Druskininkai 

Natūralus mineralinis 
vanduo „Rasa“  

UAB „Druskininkų 
Rasa“,  

Nr. LE-13 

Nr. 19 
 bei jo 2007-

01-30 
patikslinimas 

Nr. 27089 Laisvės a. 6, 
Druskininkai  

  
2008 m. gale iš viso buvo 14 galiojančių Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo 

Lietuvos Respublikoje protokolų, šių protokolų, išduotų 2005–2008 m., palyginimas pateiktas 6 
pav. Tarnybos informacija apie Lietuvos Respublikoje pripažintą natūralų mineralinį vandenį 
pateikiama Tarnybos interneto svetainėje.  

7

6

5

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

protokolų skaičius
 

6 pav. 2005–2008 m. Tarnybos išduotų, patikslintų Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos 
Respublikoje protokolų skaičiaus palyginimas. 
 
 

15 Koordinuoti šachtinių šulinių tyrimų atlikimą, siekiant išvengti apsinuodijimų 
nitritais ar nitratais bei parengti tyrimų rezultatų analizę 

  
 Siekiant išvengti apsinuodijimų nitritais ir nitratais, išanalizuoti duomenys apie 
teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose 2007 m. atliktus šachtinių šulinių tyrimus, 
vandens kokybę bei paskelbti Metiniame leidinyje. Taip pat kartu su Kauno visuomenės sveikatos 
centru parengtas stendinis pranešimas apie šachtinių šulinių vandens kokybę ir kūdikių 
apsinuodijimų nitratais prevenciją, kuris pristatytas Higienos instituto organizuotame Visuomenės 
sveikatos forume.   
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16 Užtikrinti kosmetikos gaminių saugą sveikatai: 

 
2008 m. birželio 19 d. dalyvauta seminare Vilniaus visuomenės sveikatos centre 

„Visuomenės sveikatos saugos kontrolės aspektai kosmetikos gamybos įmonėse“, kuriame skaitytas 
pranešimas: „Kosmetikos gaminius reglamentuojančių teisės aktų apžvalga, Būtinoji kosmetikos 
gaminio informacija, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kosmetikos gaminių projektas, 
Kosmetikos gaminių bandinių atrinkimo tvarkos projektas, Visuomenės sveikatos saugos kontrolės 
etapai kosmetikos gaminius gaminančiose įmonėse“. 

Parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 30 d. 
įsakymo Nr. V-233 ,,Dėl darbo grupės sudarymo kosmetikos gaminių klausimams koordinuoti“ 
pakeitimo projektas.  

2008 m. lapkričio 11 d. UAB „VR Trading“ organizuotame seminare „Kosmetikos 
gaminių tiekimo į rinką reikalavimai. Kosmetikos gaminių ženklinimas“, skirtame kosmetikos 
gamintojams bei importuotojams. Perskaityti 3 pranešimai šiomis temomis: „Kosmetikos gaminius 
reglamentuojantys teisės aktai“, „Būtinoji kosmetikos gaminio informacija“, „Kosmetikos gaminių 
reglamento projektas“. 
 

16.01 Skelbti notifikuotų kosmetikos gaminių sąrašą Tarnybos interneto svetainėje 

 
Notifikuotų kosmetikos gaminių sąrašas Tarnybos interneto svetainėje yra 

atnaujinamas kas mėnesį. Viso per 2008 m. Notifikuotų kosmetikos gaminių sąrašas Tarnybos 
interneto svetainėje buvo atnaujintas 12 kartų.  
 

16.02 

Parengti SAM 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-757 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, 
draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 21-647) 
pakeitimo projektą, siekiant įgyvendinti Tarybos direktyvos 76/768/EEB, 
susijusios su kosmetikos gaminiais, pakeitimus 

  
2008 m. parengti 3 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 

gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-757 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos 
gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, 
Nr. 21-647) pakeitimo“ pakeitimo projektai: 

- patvirtintas 2008 m. gegužės 15 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-451 
(Žin., 2008, Nr. 59-2240), siekiant įgyvendinti 2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos direktyvos 
2007/53/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos 
gaminius bei siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga, patvirtintas 2008 m. gegužės 15 
d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-451 (Žin., 2008, Nr. 59-2240); 

- patvirtintas 2008 m. rugpjūčio 1 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-726 
(Žin., 2008, Nr. 90-3631), siekiant įgyvendinti 2008 m. vasario 15 d. Komisijos direktyvą 
2008/14/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, bei 
siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga; 

- patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 28 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-832 
(Žin., 2008, Nr. 101-3918), siekiant įgyvendinti 2008 m. balandžio 3 d. Europos Komisijos 
direktyvą 2008/42/EB, iš dalies keičiančią Europos Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos 
gaminių, bei  siekiant suderinti jos II ir III priedus su technikos pažanga ir 2008 m. balandžio 3 d. 
Europos Komisijos direktyvos 2008/42/EB, iš dalies keičiančios Europos Tarybos direktyvą 
76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir III priedus su technikos pažanga.  
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17 Išduoti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų atestavimo 
pažymėjimus 

  
 Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų atestavimo tikslas – įvertinti 

laboratorijos kompetenciją kokybiškai atlikti atestavimo srityje nurodytus tyrimus. 2008 m. 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų atestavimo pažymėjimus Tarnyba išdavė 
vadovaudamasi Laboratorijų atestavimo visuomenės sveikatos laboratorinių tyrimų veiklai tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. V-1086 (Žin., 2008, Nr. 4-146) (2003–2007 m. visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigoms laboratorijų atestavimo pažymėjimai buvo išduodami pagal Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl ,,Visuomenės sveikatos 
priežiūros laboratorijų atestavimo tvarkos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3268) reikalavimus). 
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7 pav. 2003–2008 m. Tarnybos išduotų, patikslintų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos 
atestavimo pažymėjimų skaičiaus palyginimas. 

2008 m. išduoti 36 Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų atestavimo 
pažymėjimai. 2003–2008 m. Tarnybos išduotų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos 
atestavimo pažymėjimų skaičiaus palyginimas pateiktas 7 pav. 
 

18 Atestuoti įstaigas rizikos veiksnių tyrimui  

 
 Įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui pažymėjimą Tarnyba išduoda 
vadovaudamasi Kompetencijos reikalavimais rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms, patvirtintais 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-224/V-7 (Žin., 2004, Nr. 5-105), 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 70-3170), Profesinės 
rizikos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A1-
159/V-612 (Žin., 2003, Nr. 100-4504). Įstaigos atestavimo pažymėjimas išduodamas penkeriems 
metams. 
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8 pav. 2004–2008 m. Tarnybos išduotų įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui pažymėjimų skaičiaus 
palyginimas. 

Tarnyba 2008 m. išdavė 20 įstaigos rizikos veiksnių tyrimui atestavimo pažymėjimų. 
2008 m. birželio 20 d. parengtas pranešimas spaudai apie Rizikos tyrimo įstaigas ir jų atliekamus 
tyrimus „Profesinė rizika ir jos tyrimai“, kuris paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje. 2004–2008 
m. Tarnybos išduotų įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui pažymėjimų skaičiaus 
palyginimas pateiktas 8 pav. 

19 
Organizuoti susitikimą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija dėl teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų 
dalyvavimo profesinių ligų tyrimo komisijose 

 
2008 m. spalio 8 d. suorganizuotas susitikimas su Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija dėl teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų 
dalyvavimo profesinių ligų tyrimo komisijose. Pasitarime dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos 
Visuomenės sveikatos departamento direktorius, Valstybinės darbo inspekcijos vyriausiasis 
valstybinis darbo inspektorius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo sąlygų skyriaus 
vyriausioji specialistė bei Tarnybos bei jai pavaldžių įstaigų specialistai. Pasitarime svarstytas 
profesinių ligų tyrimo tvarkos pakeitimas. Nutarta, jog teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų specialistams dalyvauti tiriant profesines ligas netikslinga bei, kad Tarnyba parengs 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai argumentuotą rašto projektą „Dėl Lietuvos Respublikos 
darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo“ (Žin., 2003, Nr., 70-3170) pakeitimo ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių 
sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo projektą, atsisakant nuostatos dėl 
privalomam sveikatos tikrinimui kontingentų atrinkimo. Svarstant įstaigų, atliekančių profesinės 
rizikos veiksnių tyrimus, atestavimo tvarką, nutarta tęsti jų atestavimą, tačiau ateityje skatinti jas 
akredituotis.  

 
20 Notifikuoti maisto papildus 

  
 Nuo 2007 m. spalio 1 d. Tarnyba vykdo maisto papildų notifikavimą. Maisto papildas 
– maisto produktas, skirtas papildyti įprastą maisto racioną, ir kuris vienas arba derinyje su kitomis 
medžiagomis yra koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį 
poveikį, šaltinis. 2008 m. Tarnyba, įvertinusi pranešimuose apie Lietuvos Respublikos rinkai 
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tiekiamus maisto papildus pateiktą informaciją, į notifikuotų maisto papildų duomenų bazę įrašė 
(notifikavo) 1856 maisto papildus. 9 pav. pateiktas 2007–2008 m. Tarnybos notifikuotų maisto 
papildų skaičiaus palyginimas. 
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9 pav. Tarnybos notifikuotų maisto papildų skaičius 2007–2008 m. 

21 Registruoti maisto papildus 

Maisto papildai, pagaminti ir (ar) importuojami iš ne ES narių šalių, išskyrus 
Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ir Norvegijos Karalystę, registruojami 
vadovaujantis Maisto papildų registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-651. Maisto papildų vertinimo 
komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 24 d. įsakymu 
Nr. V-866, įvertina registracijai pateikto produkto atitiktį maisto papildus reguliuojantiems teisės 
aktams ir pateikia išvadą dėl produkto registravimo. Tarnybai 2008 m. pateikti 59 asmenų prašymai 
registruoti 113 pavadinimų produktus kaip maisto papildus. 35 pareiškėjų 57 pavadinimų 
produktams išduoti maisto papildo registravimo pažymėjimai (10 pav.). 
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10 pav. 2007–2008 m. Tarnybos užregistruotų maisto papildų skaičiaus. 

22 Parengti Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893; 
2002, Nr. 64-2574) pakeitimo projektą 

 
 Parengtas Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 
64-2574) pakeitimo projektas ir derintas su Europos teisės departamentu, Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija, Valstybine ne maisto produktų inspekcija, Valstybine maisto ir veterinarijos 
tarnyba.  
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23 

Parengti SAM 2007 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-866 „Dėl Maisto papildų 
vertinimo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 
projektą 
 

  
 Parengtas Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-866 „Dėl 
Maisto papildų vertinimo komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projektas 
ir pateiktas derinti Sveikatos apsaugos ministerijai.  
 
24 Suorganizuoti seminarą verslo subjektams dėl maisto papildų ženklinimo 

  
 2008 m. gruodžio 15 d. vyko seminaras „Maisto papildų teisinis reglamentavimas“, 
kurio metu maisto papildų platintojams ir gamintojams buvo pristatyti pagrindiniai maisto papildus 
reglamentuojantys teisės aktai, kalbėta apie dažniausiai pasitaikančias klaidas pildant Pranešimo 
apie maisto papildo pateikimą Lietuvos rinkai formą, akcentuoti maisto papildų ženklinimo 
reikalavimai. 
  

25 

Parengti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
atvejų vertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų SAM 2003 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. V-50  (Žin., 2003, Nr. 18-794), pakeitimo projektą 

  
 Parengtas teisės akto pakeitimo projektas dėl Lietuvos Respublikos planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo atvejų vertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50 (Žin., 2003, Nr. 18-794), pakeitimo. 
 

26 
Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą dėl Tarnybos ir jai 
pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimo 
teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese  

 
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 

(Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 15 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktų, 2 dalies ir 3 dalies 
1 punkto nuostatas Tarnybos direktorius 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-97 patvirtino 
Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimo teritorijų 
planavime ir statybų valstybinėje priežiūroje reglamentą, kuris nustato Tarnybai pavaldžių 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų teises ir pareigas dalyvaujant teritorijų planavime 
išduodant planavimo sąlygas, derinant teritorijų planavimo dokumentus, dalyvaujant Nuolatinės 
statybos komisijos  veikloje, taip pat nustatant statinio projektavimo sąlygas, vertinant statinio 
projekto sprendinius, dalyvaujant Komisijos veikloje priimant spendimus dėl statybos leidimo 
išdavimo, dalyvaujant Komisijos darbe pripažįstant statinius tinkamais naudoti. 
 

27 
Organizuoti Nacionalinės aplinkos sveikatinimo veiksmų 2003–2006 m. 
programos įgyvendinimo įvertinimą ir jos veiksmingumo įvertinimo 
ataskaitos pristatymą 

  
 Parengta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 8 d. patvirtintos 
Nacionalinės aplinkos sveikatinimo veiksmų 2003–2006 m. programos, kurios tikslas – saugoti ir 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=167900&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=298689&b=�
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gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, tobulinant aplinkos sveikatinimo valdymą bei užtikrinant 
aplinką, nekeliančią grėsmės žmonių sveikatai, siekti, kad visuomenės sveikata taptų ilgalaikių 
ekonominių interesų objektu, įgyvendinimo įvertinimo ataskaita bei suorganizuotas Nacionalinės 
aplinkos sveikatinimo veiksmų 2003–2006 m. programos įgyvendinimo įvertinimo ataskaitos 
pristatymas. 
 

28 
Parengti SADM ir SAM 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-224/V-796 
„Dėl kompetencijos reikalavimų rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms 
tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 5-105) pakeitimo projektą 

 
Parengtas teisės akto projektas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 
A1-224/V-796 „Dėl kompetencijos reikalavimų rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms tvirtinimo“ (Žin., 
2004, Nr. 5-105) pakeitimo. 
 

29 
Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo 2004 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 
V-65 „Dėl rizikos veiksnių tyrimo įstaigų atestavimo komisijos sudarymo ir 
jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą 

  
Parengti 2 Tarnybos direktoriaus įsakymo projektai dėl Tarnybos direktoriaus 2004 m. 

balandžio 13 d. įsakymo Nr. V-65 ,,Dėl Rizikos veiksnių tyrimo įstaigų atestavimo komisijos 
sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 163-5968; 2007, Nr. 118-4859; 2008, Nr. 
41-1536) pakeitimo. Teisės aktų pakeitimai patvirtinti: 2008 m. kovo 31 d. Tarnybos direktoriaus 
įsakymu Nr. V-24 (Žin., 2008, Nr. 41-1536) ir 2008 m. spalio 7 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu 
Nr. V-71 (Žin., 2008, Nr. 120- 4576). 

 

30 Visuomenės informavimas saugios aplinkos užtikrinimo klausimais: 

30.01 Parengti ir išplatinti žiniasklaidai straipsnį  

 
Informuojant visuomenę saugios aplinkos užtikrinimo klausimais, buvo parengtas ir 

išplatintas 2008 m. rugpjūčio 21–27 d. leidinyje „Lietuvos sveikata“ straipsnis „Numatomi 
pasikeitimai ES kosmetikos gaminiu reglamentavime“, kuriame buvo supažindinta su Kosmetikos 
gaminių reglamento projektu.  
 
30.02 Parengti ir išplatinti žiniasklaidai informacinius pranešimus 

  
 2008 m. parengti ir išplatinti žiniasklaidai 3 informaciniai pranešimų apie visuomenės 
sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką: 

- parengtas ir išplatintas pranešimas spaudai apie profesinę riziką ir jos tyrimus; 
- duotas interviu dienraščiui „Respublika“ apie fasuotą geriamąjį vandenį, kuris 

galėjo būti vaikų susirgimo priežastis, Šis interviu skelbtas 2008 m. spalio 2 d. 
dienraštyje „Respublika“, kaip straipsnio „Nerimas dėl vandens“ komentaras; 

- parengtas ir išplatintas pranešimas apie maisto papildų reglamentavimą „Seminare 
aptartas maisto papildų reglamentavimas“. 
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30.03 Informuoti visuomenę per televizijos bei radijo laidas 

  
Informuota visuomenė per 3 radijo laidas: 
- dalyvauta Lietuvos radijo laidoje „Litas prie lito“, kurioje buvo kalbama apie 

rinkoje esančius nesaugius produktus; 
- duotas interviu radijo soties „M1-plius“ žinioms apie kūdikių apsinuodijimus 

šulinio vandeniu 2008 m.; 
- Lietuvos radijo laidoje „Ryto garsai“ duotas interviu apie maisto papildų teisinį 

reglamentavimą, sveikatingumo teiginių pateikimą ženklinant ir reklamuojant 
maisto papildus.  

 
30.04 Skaityti paskaitas ir pranešimus 

  
Visuomenės informavimo saugios aplinkos užtikrinimo klausimais 2008 m. skaityti 5 

pranešimai: 
2008 m. gegužės 22–23 d. Estijoje (Kuresaare, Saaremų salos) vykusiame Baltijos 

šalių sveikatos apsaugos ir visuomenės sveikatos institucijų atstovų susitikime skaityti pranešimai 
apie geriamojo vandens kokybės kontrolę Lietuvoje:  

- sveikatos apsaugos ir visuomenės sveikatos institucijų vykdomą kontrolę, 
ataskaitų teikimą Europos Komisijai;  

- rizikos sveikatai vertinimą, kai geriamojo vandens kokybė neatitinka teisės aktų 
reikalavimų ir kt.  

2008 m. gegužės 26–27 d. Hagoje (Nyderlandai) Nyderlandų būsto, planavimo ir 
aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos generalinio direktorato kvietimu dalyvauta ENDWARE 
(European Network of Drinking Water Regulators) susitikime, kurio metu skaitytas pranešimas apie 
vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų reglamentavimą Lietuvoje. 

2008 m. rugsėjo 26 d. Zagrebe (Kroatija) dalyvauta Europos Komisijos Plėtros 
Generalinio Direktorato TAIEX ir Kroatijos žemės ūkio, žuvininkystės ir kaimo vystymo 
ministerijos organizuotame seminare dėl ES teisės aktų natūralaus mineralinio, šaltinio ir stalo 
vandens srityse, kuris buvo skirtas Kroatijos specialistams, atsakingiems už natūralaus mineralinio 
vandens, šaltinio vandens ir stalo vandens teisės aktų rengimą ir įgyvendinimą. Seminaro metu 
skaityti pranešimai: 

- „Mineralinio vandens ES teisės aktų techninis įgyvendinimas valstybėje narėje – 
Lietuvos patirtis“; 

- „2003 m. gegužės 16 d. Komisijos direktyvos 2003/40/EB, nustatančios natūralių 
mineralinių vandenų sudedamųjų medžiagų sąrašą, koncentracijos ribas ir 
ženklinimo reikalavimus bei ozono prisodrinto oro naudojimą perdirbant 
natūralius mineralinius ir šaltinių vandenis, įgyvendinimas“. 

 
 
 

Kiti svarbūs darbai, siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus 
atitinkančią aplinką 

 
Parengti teisės aktų projektai, dalyvauta posėdžiuose dėl teisės aktų rengimo: 
1. Parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministrų įsakymo ,,Dėl žmonių palaikų paruošimo kremuoti 
taisyklių patvirtinimo“ projektas. Šios taisyklės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių 
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palaikų laidojimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 140-5763) 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą“ (Žin., 2008, Nr. 31-1080) 4 punktu, patvirtintos 
2008 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministrų įsakymu Nr. V-772/ISAK-2357 (Žin., 2008, Nr. 97-3757 ). 

2. Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos 
žmonių palaikų laidojimo įstatymo 6, 9, 20 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas. 

3. Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Balzamavimo veiklos 
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas. Šios taisyklės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
žmonių palaikų laidojimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 140-5763) 16 straipsnio 1 dalimi, 2008 m. 
lapkričio 24 d. patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1255 (Žin., 2008, Nr. 
140-5551). 

4. Parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 91-2:2008 ,,Visuomenės sveikatos saugos reikalavimai kremavimo 
įmonėms“ patvirtinimo“ projektas. Ši higienos norma patvirtinta 2008 m. gruodžio 9 d. Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1247 (Nr. 2009, Nr. 3-78). 

5. Parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 29 
d. Nr. V-1029 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 81:2005 „Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės 
stotys“ patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 

6. Dalyvauta posėdžiuose dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 343 
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ pakeitimo projekto gautų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės pastabų.  

7. Parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. 
įsakymo Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo 
projektas.  

8. Įgyvendinant Administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems 
asmenims mažinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1248 (Žin., 2008, Nr. 140-5544), 30 priemonę, 2008 m. gruodžio 11 d. 
Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2008, Nr. 146-5901) pakeistos Leidimo 
ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2007 m. 
kovo 8 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 31-1150). 
 

Dalyvauta konferencijose, seminaruose: 
1. 2008 m. birželio 13–16 d. dalyvauta Briuselyje Europos komisijos organizuotame 

seminare dėl geriamojo vandens direktyvos pakeitimo. 
2. 2008 m. rugsėjo 22 d. dalyvauta Prahoje Europos konferencijoje ,,The EU 

Regulatory Framework for Food Supplements“. Konferencijos metu buvo svarstomi klausimai, 
susiję su teisės aktais, reglamentuojančiais maisto papildus, bei jų interpretavimu; sveikatingumo 
teiginiais ženklinant maisto papildus. Buvo svarstomos problemos dėl maisto papildų sudėtyje 
esančių didelių vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekių bei apie jų pašalinį poveikį žmogaus 
organizmui, taip pat apie augalinių preparatų naudojimą maisto papilduose.  

3. 2008 m. rugsėjo 24 d. skaitytas pranešimas Maisto instituto organizuotame 
seminare, kuris vyko Kaune, ,,Maisto produktai ir maisto papildai su sveikatą gerinančiomis 
medžiagomis. Savybės ir vartojimas“. Seminaras buvo skirtas ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 
įstaigų darbuotojams, mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, 
pramonės įmonių specialistams, Kauno visuomenės sveikatos centro darbuotojams, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojams, gydytojams dietologams, prekybininkams, 
žemdirbiams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=312055&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=315647&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=312055&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=332329&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=293782&b=�
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4. 2008 m. lapkričio 26–27 d. dalyvauta Vokietijoje (Bad Elster) vykusiame Pasaulio 
sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro organizuojamame seminare „Vandens sauga 
mažose geriamojo vandens tiekimo įmonėse Europos regione“. Skaitytas pranešimas „Mažieji 
tiekėjai ir geriamojo vandens kokybės problemos Lietuvoje“.  

5. 2008 m. gruodžio 1 d. Briuselyje (Belgija) dalyvauta Europos Komisijos Sveikatos 
ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato organizuotame natūralaus mineralinio vandens 
ekspertų posėdyje. Parengta posėdžio ataskaita pateikta Sveikatos apsaugos ministerijos 
Visuomenės sveikatos departamentui, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, paskelbta  
informacinėje sistemoje LINESIS. 

6. 2008 m. gruodžio 17 d. dalyvauta Briuselyje (Belgija) vykusiame Europos 
Komisijos Aplinkos generalinio direktorato organizuojamo komiteto, įsteigto pagal geriamąjį 
vandenį reglamentuojančios direktyvos 98/83/EEB 12 straipsnį, susitikime.  
 
 
01.01-03 Uždavinio įgyvendinimas pagal produkto kriterijus 
 
01.01-03 Uždavinio rezultatams išmatuoti buvo suplanuoti 36 produkto vertinimo kriterijai, kurie 
įvykdyti 106,02 proc. Uždavinio rezultatams išmatuoti suformuotų produkto kriterijų skaitinė 
išraiška pateikta 1 priede („Vertinimo kriterijų 2008 m. suvestinė“). 
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01.01-04 Uždavinys: 
Vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę 

 
01.01-04 Uždaviniui įgyvendinti vykdytos priemonės: 
 

01 Koordinuoti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę: 

01.01 Organizuoti stalo pratybas tema ,,Visuomenės sveikatos centro veiksmai 
išplitus paukščių gripui apskrityje“ 

 
Siekiant tobulinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasirengimą atlikti 

tarptautiniu mastu galinčių plisti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir įvertinti asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą teikti sveikatos priežiūros pagalbą sergančiajam pavojinga 
užkrečiamąja liga, spręsti, ar įvykis gali sukelti tarptautinio masto ekstremalią situaciją, nustatyta 
tvarka teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms apie užkrečiamosios ligos atvejį bei 
informuoti gyventojus ir žiniasklaidą, 2008 m. spalio 14 d. suorganizuotos stalo pratybos tema 
,,Klaipėdos visuomenės sveikatos centro ir VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės veiksmai 
nustačius tarptautinio maršruto laivo keleiviui ypatingai pavojingą užkrečiamąją ligą" ir 2008 m. 
lapkričio 5 d. Tarnyba Vilniaus visuomenės sveikatos centre organizavo stalo pratybos tema: 
,,Vilniaus visuomenės sveikatos centro ir VšĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų 
universitetinės ligoninės veiksmai tarptautinio maršruto orlaivio keliautojui įtarus pavojingą 
užkrečiamąją ligą“. Šių pratybų uždaviniai buvo: įvertinti teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai bei veiklos ekstremalių situacijų atvejais priemonių planą; 
įvertinti veiksmus, kuriuos būtina atlikti, įtarus sergantį asmenį pavojinga užkrečiamąja liga 
tarptautinio maršruto transporto priemonėje; įvertinti informacijos perdavimo tvarką 
suinteresuotoms institucijoms apie tarptautiniu mastu galinčios plisti užkrečiamosios ligos atvejį; 
įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimą teikti pagalbą ligoniui, kuriam įtariama 
pavojinga užkrečiamoji liga bei gebėjimus apie ekstremalią situaciją informuoti gyventojus, 
parengti informacinį pranešimą spaudai. 
 

01.02 Įvertinti faktinį užkrečiamųjų ligų epidemiologų poreikį šalyje bei jų 
kvalifikaciją  

  
 2008 m. balandžio 17 d. parengta analizė įvertinant faktinį užkrečiamųjų ligų 
epidemiologų poreikį šalyje bei jų kvalifikaciją. Analizės duomenys pristatyti Lietuvos visuomenės 
sveikatos asociacijos konferencijoje „Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės sistemos 
aktualijos“. Pranešimo tema „Užkrečiamųjų ligų epidemiologų kvalifikacijos kėlimo poreikiai ir 
problemos Lietuvoje“. 
 

01.03 Dalyvauti Europos ligų kontrolės ir profilaktikos centro Valdybos ir 
Patariamojo forumo pasitarimuose 

  
 2008 m. dalyvauta 2 ELPKC valdymo grupės posėdžiuose: 2008 m. birželio 16–18 d. 
Helsinkyje (Suomija) ir 2008 m. rugsėjo 22–23 g. Stokholme (Švedija). 
 2008 m. dalyvauta 2 ELPKC Patariamojo forumo pasitarimuose: 2008 m. vasario 19–
20 d. ir 2008 m. spalio 9–10 d. Pasitarimo, vykusio spalio mėn., metu buvo pristatyta ELPKC 
veiklos išorinio vertinimo eiga, svarstyti ELPKC darbo plano 2009 m. klausimai, prioritetai, 
mokslinės ekspertizės vykdymas ir kt. klausimai. Susitikime dalyvavo ELPKC, ES šalių narių, 
Norvegijos, Islandijos, Europos Komisijos atstovai. 
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 Dėl lėšų trūkumo nesudalyvauta 1 ELPKC Patariamojo forume pasitarime, kuris vyko 
2008 m. gruodžio 8–10 d. 

2008 m. spalio 21 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje įvykusiame pasitarime nutarta, 
jog Tarnyba, kaip pagrindinis vykdytojas, turėtų teikti paraišką „ECDC country inventory and 
activities support“ konkursui. 2008 m. spalio 31 d. ELPKC (ECDC) parengtas projektas ir išsiųsti 
visi reikiami dokumentai dalyvauti konkurse „ECDC country inventory and activities support“. 
Konkursas skirtas atrinkti partnerius iš visos Europos Sąjungos šalių bei Norvegijos, Islandijos ir 
Lichtenšteino, kurie padėtų ELPKC parengti tinkamą ir naujausią informaciją apie kiekvienoje 
šalyje vykdoma veiklą užkrečiamųjų ligų srityje, parengti tinkamą ELPKC dokumentų vertimą į 
kiekvienos šalies valstybinę kalbą bei pagelbėtų išplatinant ELPKC informaciją tinkamiems 
asmenims. 2008 m. gruodžio 18 d. pasirašyta sutartis su ELPKC dėl Tarnybos dalyvavimo projekte 
„ECDC country inventory and activities support“. 
 

01.04 Parengti ir išplatinti žiniasklaidai informacinį pranešimą apie užkrečiamųjų 
ligų profilaktiką ir kontrolę 

  
 Informuojant visuomenę užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės klausimais 2008 

m. spalio 26 d. savaitraščiui „Lietuvos sveikata“ pateiktas straipsnis „Ką reikėtų žinoti apie gripą“. 
2008 m. lapkričio 24 d. duotas interviu Lietuvos televizijos laidai „Pulsas“ apie utelių 

plitimo problemą ir apsisaugojimą nuo jų. 
 

Kiti svarbus darbai, vykdant užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę 

 
2008 m. gegužės 5–7 d. Tarnybos ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorijos atstovai dalyvavo susitikime Roberto Kocho instituto Biologinio saugumo centro Ypač 
pavojingų mikroorganizmų skyriuje, Berlynas. Vizito metu susipažinta su trečios pavojingumo 
klasės mikroorganizmų tyrimo laboratorijos įrengimo ypatumais, darbo organizavimu, 
naudojamomis priemonėmis, reikalingomis laboratoriniams tyrimams atlikti bei asmeninei saugai 
užtikrinti. 

2008 m. birželio 22–28 d. Tarnybos specialistai dalyvavo ELPKC organizuotuose 
kursuose „Mikrobiologiniai ir epidemiologiniai protrūkių tyrimo aspektai“ (Nyderlandai). 

2008 m. rugsėjo 1, 2, 5 d. Vilniuje dėstyta (vesti darbai grupėse) ELPKC Europos 
intervencinės epidemiologijos mokymo programos (EPIET) kursuose EPIET studentams.   

2008 m. rugsėjo 22 d. – spalio 4 d. dėstyta ELPKC Europos intervencinės 
epidemiologijos mokymo programos (EPIET) organizuojamuose įvadiniuose epidemiologijos 
kursuose (Menorka, Ispanija) EPIET pirmų metų studentams bei laisviesiems klausytojams iš ES ir 
kaimyninių šalių visuomenės sveikatos institucijų.  

2008 m. lapkričio 11–18 d. dalyvauta Berlyne (Vokietija) vykusioje Europos 
infekcinių ligų taikomosios epidemiologijos mokslinėje konferencijoje ir seminare „Dėstymo 
įgūdžių tobulinimas“. 

2008 m. gruodžio 4 d. suorganizuotas pasitarimas su apskričių vyriausiaisiais 
epidemiologais bei Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovais 
problemoms, susijusioms su užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės vykdymu 
administracinėse teritorijose, aptarti.  

Dalyvauta pasitarimuose Ekstremalių sveikatai situacijų centre dėl Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymo ,,Dėl pasirengimo gripo pandemijai veiksmų plano pagal gripo pandemijos 
etapus“ redagavimo. 

Vykdant užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę 2008m birželio 10 d. organizuotas 
pasitarimas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Sveikatos apsaugos ministerijos 
Visuomenės sveikatos departamento, Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro, 
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Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, Nacionalinės veterinarijos laboratorijos 
atstovais. Buvo nagrinėjami ir aptariami klausimai, susiję su Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-772 „Dėl maisto tvarkymo įmonėse 
(skyriuose) kilusių per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkių tyrimo taisyklių patvirtinimo“ 
(Žin., 2004, Nr. 166-6077) keitimu. 
  

 
01.01-04 Uždavinio įgyvendinimas pagal produkto kriterijus 
 
01.01-04 Uždavinio rezultatams išmatuoti buvo suplanuoti 5 produkto vertinimo kriterijai, kurie 
įvykdyti 83,33 proc. Uždavinio rezultatams išmatuoti suformuotų produkto kriterijų skaitinė 
išraiška pateikta 1 priede („Vertinimo kriterijų 2008 m. suvestinė“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01-05 Uždavinys: 
 

Vykdyti licencijuojamos visuomenes sveikatos priežiūros veiklos kontrolę 
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01.01-05 Uždaviniui įgyvendinti vykdytos priemonės: 
 

01 Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolės 
koordinavimas: 

01.01 Parengti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektą dėl licencijuojamos 
visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolės tvarkos aprašo 

  
 Tarnyba 2008 m. parengė Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 
kontrolės tvarkos aprašo projektą, kuriuo vadovaujantis bus vykdoma licencijuojamos visuomenės 
sveikatos priežiūros veiklos kontrolė. Šis teisės akto projektas suderintas su Tarnybos specialistais, 
tačiau galutinai bus suderintas ir patvirtintas, kai bus patvirtintos Visuomenės sveikatos priežiūros 
veiklos licencijavimo taisyklės. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 
22 d. įsakymu Nr. V-847 sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl 
licencijuojamų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 
projektui parengti, kuri buvo įpareigota parengti Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 
licencijavimo taisykles iki 2007 m. lapkričio 1 d., tačiau minėtas projektas nepatvirtintas.   
 

02 Sustiprinti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gebėjimus 
atskleisti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus 

  
 Siekiant sustiprinti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gebėjimus 
atskleisti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus 2008 m. birželio 17 d. vykusiame seminare 
„Aktualūs privalomojo mokymo klausimai“, 10 teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistų bei įstaigų, įmonių ir organizacijų specialistams, teikiantiems privalomojo pirmos 
pagalbos, higienos įgūdžių bei alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymo paslaugas, 
skaitytas pranešimas tema „Privalomojo mokymo priežiūra šalyje“, kuriuo seminaro dalyviams 
buvo pristatyti dažniausiai pasitaikantys licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai, trūkumai bei 
akcentuoti naujai įsigaliojusių teisės aktų aspektai.  
 
Kiti svarbūs darbai vykdant Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolės 
koordinavimą 

 
2008 m. liepos 29 d. dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame 

pasitarime „Dėl priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 
vykdyti sąrašo patvirtinimo“. 

Tarnybos specialistai dalyvavo darbo grupės, kuri rengė Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą ,,Dėl profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti 
įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, kuris patvirtintas 2008 m. balandžio 8 d. 
įsakymu Nr. V-271 (Žin., 2008, Nr.43-1610), veikloje.  
 
01.01-05 Uždavinio įgyvendinimas pagal produkto kriterijus 
 
01.01-05 Uždavinio rezultatams išmatuoti buvo suplanuoti 2 produkto vertinimo kriterijai, kurie 
įvykdyti 100 proc. Uždavinio rezultatams išmatuoti suformuotų produkto kriterijų skaitinė išraiška 
pateikta 1 priede („Vertinimo kriterijų 2008 m. suvestinė“). 
 
 
 
01.01-06 Uždavinys: 
  

Ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu 
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01.01-06 Uždaviniui įgyvendinti vykdytos priemonės: 
 

01 
Vykdyti bendrus vartotojų teisių apsaugos projektus, bendradarbiaujant 
valstybės ir savivaldybių institucijoms, vartotojų asociacijoms, mokslo ir 
studijų institucijoms 

  
 Siekiant ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės 
požiūriu buvo vykdytas bendras vartotojų teisių apsaugos projektas su Profesionalios medicinos ir 
buitinės higienos centru ,,Meditalika“. Bendradarbiaujant su ,,Meditalika“, 2008 m. balandžio 30 d. 
organizuoti mokymai (seminaras) visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems grožio 
paslaugas teikiančių objektų visuomenės sveikatos saugos kontrolę, tema ,,Grožio paslaugų 
sveikatos saugos reikalavimai. HN 117:2007 taikymas grožio paslaugų įmonėse“. 

2008 m. birželio 26 d. dalyvauta Valstybines vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
organizuotame pasitarime dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl keitimosi 
informacija apie produktus, kurie gali būti pavojingi, ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus 
taisyklių patvirtinimo“ projekto. 
 

02 Suorganizuoti produktų, dėl kurių kyla įtarimas, kad jie yra nesaugūs, tyrimus 

  
 Nagrinėjant vartotojos pareiškimą dėl vandens parke, ant nusileidimo kalnelių patirtų 
sužalojimų, atlikta vandens atrakcionų (nusileidimų kalnelių) saugą patvirtinančių dokumentų ir 
paslaugos teikimo proceso analizė, kurių metu nustatyta, kad vandens parko vandens atrakcionai 
(nusileidimo kalneliai) eksploatuojami ir jų priežiūra atliekama nesilaikant vandens atrakcionų 
įrangą (nusileidimo kalnelius) montavusios įmonės priežiūros rekomendacijų. Analizės duomenys 
įforminti Tarnybos patikrinimo, kuriame nurodyta vandens parke įrengtus vandens atrakcionus 
(nusileidimo kalnelius) eksploatuoti ir jų priežiūrą atlikti vadovaujantis vandens atrakcionų įrangą 
(nusileidimo kalnelius) montavusios įmonės priežiūros rekomendacijomis. Už visuomenės 
sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus pažeidimus Lietuvos Respublikos produktų saugos 
įstatymo nustatyta tvarka surašytas Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolas. Byla dėl 
Produktų saugos įstatymo pažeidimo perduota nagrinėti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 
tarnybai. 
 

03 Šviesti vartotojus ir paslaugų teikėjus (pardavėjus, gamintojus)  vartotojų 
teisių apsaugos klausimais 

  
 Šviečiant vartotojus ir paslaugų teikėjus (pardavėjus, gamintojus) vartotojų teisių 
apsaugos klausimais 2008 m. rugsėjo 2 d. Tarnyba drauge su Lietuvos pakuotojų asociacija 
suorganizavo seminarą Lietuvos įmonėms, gaminančioms medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su 
maisto produktais. Dalyviai buvo supažindinti su valstybinės visuomenės sveikatos saugos 
kontrolės teisiniais pagrindais, kontrolės rūšimis, vykdymo būdais bei tvarka, Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso taikymu esant higienos normų pažeidimams. Seminare buvo atsakyta į 
dalyvių pateiktus klausimus bei numatytas tolesnis bendradarbiavimas. 2008 m. lapkričio 6 d. 
seminare su Lietuvos pakuotojų asociacija, kuriame dalyvavo ir Sveikatos apsaugos ministerijos 
Visuomenės sveikatos departamento atstovai, siekiant kuo geriau ginti vartotojų teises visuomenės 
sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, diskutuota dėl geros gamybos praktikos 
įgyvendinimo Lietuvos įmonėse, gaminančiose medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu. 
 Šviečiant vartotojus ir paslaugų teikėjus (pardavėjus, gamintojus) vartotojų teisių 
apsaugos klausimais 2008 m. Tarnyboje parengti ir išplatinti žiniasklaidai 9 informaciniai 
pranešimai: 
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1. Parengta medžiaga ir duotas interviu savaitraščiui ,,Moters savaitgalis“ dėl 
reikalavimų soliariumų teikiamoms paslaugoms, dažniausiai nustatomų pažeidimų soliariumų 
paslaugas teikiančiose įmonėse, taikomas nuobaudas, soliariumuose dirbančių darbuotojų 
kvalifikacijos ir kt. 

2. Parengta medžiaga ir duotas interviu Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos 
leidžiamam žurnalui ,,Kuris“ dėl tatuiruočių kabinetų veiklos, tatuiravimo paslaugų saugos, rizikos 
sveikatai, kitų šalių patirties reglamentuojant tatuiravimo paslaugas. 

3. Parengta informacija visuomenei (soliariumų paslaugų vartotojams) 
,,Nerekomenduojama soliariumu naudotis kosmetikos (ne gydymo) tikslams“ pateikta Tarnybos 
interneto svetainėje. 

4. Parengta informacija tema ,,Soliariumų lankytojų amžiaus ribojimo kontrolė“ bei 
paskelbta Tarnybos interneto svetainėje. 

5. 2008 m. liepos 22 d. duotas interviu žurnalui ,,Hair profesionalams“ (skirtas grožio 
paslaugas teikiantiems specialistams) apie grožio paslaugas teikiančių specialistų (kirpėjų, 
manikiūrininkių) daromus Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos 
saugos reikalavimai“ pažeidimus, jų priežastis, taikomas nuobaudas, pažeidimų mažinimo 
priemones. 

6. Duotas interviu savaitraščiui ,,Lietuvos medicinos kronika“, straipsnis paskelbtas 
2008 m. liepos 2 d., Nr. 25 (61) ,,Soliariumas ir sveikata: kas bendra?“. 

7. Parengtas pranešimas spaudai ,,Vartotojų teisių apsauga – visuomenės sveikatos 
specialistų akiratyje“ bei paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje. 

8. Kartu su Šiaulių visuomenės sveikatos centru parengtas straipsnis ,,Ką turėtų žinoti 
grožio salonų klientai?“ savaitraščiui ,,Lietuvos sveikata“. Šis straipsnis paskelbtas 2008 m. rugsėjo 
25 d. 

9. 2008 m. lapkričio 7 d. parengta informacija žurnalui ,,Lietuvos švyturys“ apie 
papuošalų vėrimo paslaugas, galimas komplikacijas, vartotojų teises perkant tokias ir panašaus 
pobūdžio paslaugas, visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus. 

Ginant vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, 
skaitytas pranešimas 2008 m. balandžio 29 d. Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų 
tobulinimo centro organizuotame seminare ,,Apgyvendinimo paslaugų sveikatos sauga“, siekiant 
šviesti apgyvendinimo paslaugas teikiančius verslininkus vartotojų teisių apsaugos klausimais, 
skaitytas pranešimas tema ,,Kaimo turizmo plėtra – žmonių sveikata visuomenės sveikatos 
kontekste“. 
 

04 Kelti visuomenės sveikatos specialistų kvalifikaciją vartotojų teisių apsaugos 
srityje 

 
2008 m. apmokytas 41 visuomenės sveikatos specialistas:  
- Keliant visuomenės sveikatos specialistų kvalifikaciją vartotojų teisių apsaugos 

srityje 2008 m. balandžio 30 d. visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems grožio paslaugas 
teikiančių objektų visuomenės sveikatos saugos kontrolę, suorganizuotas seminaras tema ,,Grožio 
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai. HN 117:2007 taikymas grožio paslaugų įmonėse“. 
Seminare apmokytas 31 visuomenės sveikatos specialistas.  

- 2008 m. rugsėjo 12 d. suorganizuotas seminaras ,,Visuomenės sveikatos saugos 
kontrolės ataskaitų pildymas“, kuriame apmokyta 10 visuomenės sveikatos saugos kontrolę 
vykdančių specialistų. 
 
Kiti svarbūs darbai, siekiant ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų 
kokybės požiūriu  
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Tarnybos direktorius skaitė pranešimą ,,Vartotojų teisių apsauga visuomenės sveikatos 
priežiūros srityje“ Europos vartotojų dienai pažymėti skirtoje konferencijoje „Teisiniai ir praktiniai 
neteisminio ginčų vartotojų teisių gynimo srityje nagrinėjimo aspektai Lietuvoje ir Europos 
Sąjungoje“, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seime 2008 m. kovo 18 d. 
 
01.01-06 Uždavinio įgyvendinimas pagal produkto kriterijus 
 
01.01-06 Uždavinio rezultatams išmatuoti buvo suplanuoti 6 produkto vertinimo kriterijai, kurie 
įvykdyti 126,89 proc. Uždavinio rezultatams išmatuoti suformuotų produkto kriterijų skaitinė 
išraiška pateikta 1 priede („Vertinimo kriterijų 2008 m. suvestinė“). 
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Patvirtintų asignavimų panaudojimas 
  

2008 m. Tarnyba, vykdydama Visuomenės sveikatos saugos užtikrinimo ir vartotojų 
teisių visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimo programą (kodas 01.01), 
99,79% proc. panaudojo patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus. 2 
priede pateikiama informacija apie Tarnybos 2008 m. vykdytos Visuomenės sveikatos saugos 
užtikrinimo ir vartotojų teisių visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimo 
programos patvirtintų asignavimų panaudojimą, kuriame nurodyti ataskaitiniu laikotarpiu vykdytai 
programai paskirstyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai ir panaudoti 
asignavimai.  
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IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS 
KRYPTYS 

  
Vykdydama savo misiją Tarnyba sieks užsibrėžto tikslo – užtikrinti visuomenės 

sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, 
įgyvendinant sveikatos politikos kryptis. Todėl 2009 m. Tarnybos prioritetinėmis kryptimis išlieka 
visuomenės sveikatos priežiūros viešojo administravimo sistemos vystymas, žmogiškųjų išteklių 
stiprinimas, kokybiškas valstybės deleguotų funkcijų vykdymas, efektyvus ES ir kitų finansavimo 
mechanizmų paramos įsisavinimas bei Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 
pajėgumo stiprinimas.  

Siekdama įgyvendinti minėtus prioritetus, Tarnyba vykdys 2009–2011 metų 
strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius: užtikrinti efektyvią Tarnybos ir jai pavaldžių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų viešojo administravimo veiklą, vykdyti valstybinę 
visuomenės sveikatos saugos kontrolę, užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 
reikalavimus atitinkančią aplinką, vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, vykdyti 
licencijuojamos visuomenes sveikatos priežiūros veiklos kontrolę, ginti vartotojų teises visuomenės 
sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Direktorius      Vytautas Bakasėnas 
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 2008 m. Tarnybos veiklos ataskaitos  

1 priedas 

Vertinimo kriterijų 2008 m. suvestinė 

Strateginis tikslas: Užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės 
sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, įgyvendinant sveikatos politikos kryptis. 

Eil. 
Nr. Vertinimo kriterijus 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Metinis 
planas Įvykdyta Įvykdymas 

procentais 

1 Koreguotas ir SAM pateiktas tvirtinti 2008–
2010 strateginio veiklos plano projektas SPS-01-01.01 1 1 100,00% 

2 Parengta Tarnybos 2007 m. veiklos 
ataskaita   SPS-01-01.02.01 1 1 100,00% 

3 Parengtų Tarnybos 2008 m. savaitės veiklos 
ataskaitų skaičius SPS-01-01.02.02 45 51 113,33% 

4 Parengta Tarnybos 2008 m. I pusmečio 
veiklos ataskaita SPS-01-01.02.03 1 1 100,00% 

5 Parengta apibendrinta Tarnybai pavaldžių 
įstaigų 2007 m. veiklos ataskaita   SPS-01-01.02.04 1 1 100,00% 

6 
Parengtų apibendrintų Tarnybai pavaldžių 
įstaigų 2008 m. savaitės veiklos ataskaitų 
skaičius 

SPS-01-01.02.05 45 49 108,89% 

7 
Parengtų apibendrintų Tarnybai pavaldžių 
įstaigų 2008 m. mėnesio veiklos ataskaitų 
skaičius 

SPS-01-01.02.06 11 11 100,00% 

8 Parengta apibendrinta Tarnybai pavaldžių 
įstaigų 2008 m. I pusmečio veiklos ataskaita SPS-01-01.02.07 1 1 100,00% 

9 
Parengta Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų 
bendra 2007 m. veiklos planų įgyvendinimo 
ataskaita, pateikta SAM  

SPS-01-01.02.08 1 1 100,00% 

10 

Parengta Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų 
bendra 2008 m. I pusmečio veiklos planų 
įgyvendinimo ataskaita, paskelbta interneto 
svetainėje 

SPS-01-01.02.09 1 1 100,00% 

11 Suorganizuotas seminaras pavaldžių įstaigų 
specialistams dėl veiklos ataskaitų rengimo SPS-01-01.02.10 1 2 200,00% 

12 
Parengtas ir patvirtintas Tarnybos 
direktoriaus įsakymu Tarnybos 2008 m. 
veiklos planas 

SPS-01-01.03.01 1 1 100,00% 

13 
Parengtas ir patvirtintas Tarnybos 
direktoriaus įsakymu Tarnybos 2008 m. 
veiklos plano pakeitimas 

SPS-01-01.03.02 1 1 100,00% 

14 Įvertintų ir pataisytų Tarnybai pavaldžių 
įstaigų 2008 m. veiklos planų skaičius SPS-01-01.04.01 11 11 100,00% 
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15 
Tarnybos direktoriaus įsakymų dėl Tarnybai 
pavaldžių įstaigų 2008 m. veiklos planų 
tvirtinimo skaičius 

SPS-01-01.04.02 1 1 100,00% 

16 Suorganizuotų Strateginio planavimo 
grupės posėdžių skaičius SPS-01-01.05.01 1 1 100,00% 

17 
Parengtas Tarnybos 2009–2011 m. 
strateginio veiklos plano projektas, pateiktas 
SAM ir FM 

SPS-01-01.05.02 1 1 100,00% 

18 
Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybai pavaldžių įstaigų 
tikrinimo vietoje plano 

SPS-01-01.06.01 1 1 100,00% 

19 

Patikrintų Tarnybai pavaldžių įstaigų, 
siekiant įvertinti 2007 m. veiklos 
ataskaitoms naudotos informacijos 
teisingumą, bei parengtų patikrinimo 
ataskaitų skaičius 

SPS-01-01.06.02 7 7 100,00% 

20 Perskaičiuotų valstybės rinkliavų dydžių, 
pateiktų SAM, skaičius SPS-01-01.07.01 4 4 100,00% 

21 Paskaičiuotų naujų valstybės rinkliavų 
dydžių, pateiktų SAM, skaičius SPS-01-01.07.02 16 16 100,00% 

22 
Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas ,,Dėl Pasirengimo ekstremalioms 
situacijoms plano patvirtinimo“ 

SKS-01-01.08 1 1 100,00% 

23 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl  patvirtinto 2005 m. vasario 1 
d. Tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. V-9 
pakeitimo  

DP/TPS-01-
01.09 1 1 100,00% 

24 

Suorganizuotas pasitarimas su Tarnybai 
pavaldžių įstaigų specialistais teisės 
klausimais ir specialistais personalo 
administravimui aktualiais klausimais 

TPS-01-01.10 1 1 100,00% 

25 

Parengtas ir išplatintas pranešimas apie 
2008 m. rugpjūčio 18 d. įsigaliojusius 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo pakeitimus ir papildymus 

VSKPK-01-
01.11 1 1 100,00% 

26 
Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybos vidaus tvarkos 
taisyklių patvirtinimo 

DP/TPS-01-
01.12 1 1 100,00% 

27 
Organizuotų Tarnybai pavaldžių įstaigų 
pareigybių sąrašų bei jų pakeitimų derinimų 
skaičius 

DP/TPS-01-
01.13 10 11 110,00% 

28 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybos Saugos kontrolės 
skyriaus nuostatų naujos redakcijos 
patvirtinimo 

TPS/SKS-01-
01.14.01 1 1 100,00% 

29 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybos Teisės ir personalo 
skyriaus nuostatų naujos redakcijos 
patvirtinimo 

TPS-01-01.14.02 1 1 100,00% 

30 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybos Strateginio 
planavimo skyriaus nuostatų naujos 
redakcijos patvirtinimo 

TPS/SPS-01-
01.14.03 1 1 100,00% 
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31 
Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybos Užkrečiamųjų ligų 
skyriaus nuostatų patvirtinimo 

TPS/ULS-01-
01.14.04 1 1 100,00% 

32 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybos Bendrųjų reikalų ir 
ūkio skyriaus nuostatų naujos redakcijos 
patvirtinimo 

TPS/BRIŪS-01-
01.14.05 1 1 100,00% 

33 
Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybos Komunikacijų 
skyriaus nuostatų patvirtinimo 

TPS/KS-01-
01.14.06 1 1 100,00% 

34 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybos Finansų ir apskaitos 
skyriaus nuostatų naujos redakcijos 
patvirtinimo 

TPS/FAS-01-
01.14.07 1 1 100,00% 

35 

Parengtų Tarnybos direktoriaus įsakymų 
projektų dėl Tarnybos darbuotojų ir 
pavaldžių įstaigų vadovų komandiruočių 
klausimais skaičius 

TPS-01-01.15.01 80 180 225,00% 

36 Parengtų Tarnybos direktoriaus įsakymų 
projektų personalo klausimais skaičius TPS-01-01.15.02 160 232 145,00% 

37 Parengtų Tarnybos direktoriaus įsakymų 
projektų atostogų klausimais skaičius TPS-01-01.15.03 160 222 138,75% 

38 

Parengtas nacionalinės referentinės 
laboratorijos, mikroorganizmų atsparumo 
antimikrobiniams preparatams tyrimams 
atlikti ir epidemiologinei priežiūrai vykdyti, 
kriterijų ir jų taikymo tvarkos aprašo 
projektas, pateiktas tvirtinti SAM  

LLS-01-01.16 1 1 100,00% 

39 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl mėginių paėmimo valstybės 
užsakomiems laboratoriniams tyrimams 
tvarkos patvirtinimo 

LLS-01-01.17 1 1 100,00% 

40 

Atliktų patikrinimų, siekiant įvertinti 
viešųjų pirkimų vykdymą Klaipėdos, 
Telšių, Tauragės visuomenės sveikatos 
centruose, bei parengtų patikrinimų 
ataskaitų skaičius 

VSVŠP-01-
01.18 3 3 100,00% 

41 Atliktų viešųjų pirkimų skaičius VSVŠP-01-
01.19 45 49 108,89% 

42 
Patikrintų Tarnybai pavaldžių įstaigų, 
siekiant įvertinti buhalterinės apskaitos 
tvarkymą, skaičius 

FAS-01-01.20 3 3 100,00% 

43 

Suorganizuotas pasitarimas su Tarnybai 
pavaldžių įstaigų Finansų ir apskaitos 
skyriaus vedėjais apskaitos tvarkymo ir 
finansinės atskaitomybės rengimo 
klausimais 

FAS-01-01.21 1 1 100,00% 

44 

Parengtos Tarnybos bei pavaldžių įstaigų 
programų sąmatų suvestinės su 
skaičiavimais, programų sąmatų pakeitimai 
bei projektinių sąmatų suvestinės ir pateikta 
FM   

FAS-01-01.22 1 1 100,00% 

45 
Parengtų Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų 
ketvirtinių suvestinių finansinių 
atskaitomybių ir pateiktų FM skaičius 

FAS-01-01.23.01 3 3 100,00% 
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46 
Parengta Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų 
metinė suvestinė finansinė atskaitomybė ir 
pateikta FM 

FAS-01-01.23.02 1 1 100,00% 

47 
Užtikrintas teisingas Tarnybos pajamų ir 
išlaidų operacijų vykdymas visą ataskaitinį 
laikotarpį 

FAS-01-01.24 1 1 100,00% 

48 

Patikrintų teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų, vertinant tiesioginės 
valstybinės visuomenės sveikatos saugos 
kontrolės dokumentus, bei parengtų 
patikrinimo ataskaitų skaičius 

SKS-01-01.25 4 4 100,00% 

49 

Patikrintų teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų dėl leidimų-higienos pasų 
išdavimo 2008 metais, parengtų patikrinimo 
ataskaitų skaičius 

SKS-01-01.26 3 2 66,67% 

50 

Patikrintų teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų, kaip poveikio aplinkai 
vertinimo subjektų funkcijų vykdytojų, 
parengtų patikrinimo atskaitų skaičius 

SKS-01-01.27 3 3 100,00% 

51 

Patikrintų teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų dėl dalyvavimo 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo procese 
parengtų patikrinimo ataskaitų skaičius 

SKS-01-01.28 3 3 100,00% 

52 

Patikrintų teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų, siekiant įvertinti 
pasirengimo ekstremalioms situacijoms 
planus, parengtų patikrinimo ataskaitų 
skaičius 

SKS-01-01.29 2 2 100,00% 

53 

Patikrintų teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų dėl dalyvavimo teritorijų 
planavimo ir valstybinės statybų priežiūros 
procese, parengtų patikrinimo ataskaitų 
skaičius  

SKS-01-01.30 2 2 100,00% 

54 

Patikrintų teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų dėl vykdomos licencijuotų 
visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 
įstaigų kontrolės, parengtų patikrinimo 
ataskaitų skaičius 

SKS-01-01.31 1 0 0,00% 

55 
Patikrintų Tarnybai pavaldžių įstaigų, 
siekiant įvertinti valdomų patalpų būklę, 
patalpų poreikį, skaičius 

BRIŪS-01-01.32 7 4 57,14% 

56 
Parengtas ir išleistas metinis leidinys apie 
Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų veiklą ir 
jos rezultatus 

DP/SPS-01-02 1 1 100,00% 

57 

Suorganizuotas seminaras teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros centrų  
specialistams dėl Lietuvos higienos normos 
HN 71:2007 ,,Soliariumų paslaugų saugos 
sveikatai reikalavimai“ nuostatų taikymo 
vykdant Valstybinę visuomenės sveikatos 
saugos kontrolę 

SKS-01-03.01 1 0 0,00% 

58 
Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl įslaptintos informacijos 
koordinavimo 

VSKPK-01-
03.02 1 1 100,00% 

59 

Parengta atmintinė „Kaip elgtis, kai yra 
siūlomas kyšis“ ir elektroniniu paštu 
išplatinta Tarnybos bei pavaldžių įstaigų 
darbuotojams 

VSKPK-01-
03.03 1 1 100,00% 
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60 

Suorganizuotų seminarų visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistams, 
vykdantiems besiliečiančių su maistu 
gaminius ir medžiagas gaminančių įmonių 
valstybinę visuomenės saugos kontrolę, 
skaičius 

SKS/LLS-01-
03.04 3 3 100,00% 

61 

Suorganizuotas seminaras  visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistams, 
vykdantiems kosmetikos gamintojų 
valstybinę visuomenės saugos kontrolę 

LLS-01-03.05 3 3 100,00% 

62 

Suorganizuotas seminaras teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistams poveikio  visuomenės 
sveikatai vertinimo procedūrų klausimais 

SKS-01-03.06 1 0 0,00% 

63 

Suorganizuotas seminaras teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistams dėl leidimų-higienos pasų 
išdavimo tvarkos 

SKS-01-03.07 1 1 100,00% 

64 

Suorganizuotas seminaras teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistams apie  medicininių prietaisų 
sterilizaciją 

SKS-01-03.08 1 3 300,00% 

65 Patvirtintas Tarnybos darbuotojų mokymo 
2008 m. planas TPS-01-03.09.01 1 1 100,00% 

66 Parengta Tarnybos darbuotojų mokymo 
2007 m. ataskaita  TPS-01-03.09.02 1 1 100,00% 

67 Parengtas Tarnybos darbuotojų mokymo 
2009 m. plano projektas TPS-01-03.09.03 1 1 100,00% 

68 Organizuotas pasitarimas su Tarnybos 
valstybės tarnautojais ir darbuotojais  TD/DP-01-03.10 1 1 100,00% 

69 Parengtų pasitarimų su Tarnybai pavaldžių 
įstaigų vadovais protokolų skaičius TD/DP-01-03.11 5 5 100,00% 

70 

Įvertintų teisės aktų projektų, reguliuojančių 
visuomeninius santykius, kuriuose yra 
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
skaičius 

VSKPK-01-04 10 9 90,00% 

71 

Išnagrinėtų skundų, pranešimų dėl privačių 
interesų konfliktų, etikos taisyklių 
pažeidimų, galimų korupcinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų, skaičius 

VSKPK-01-05 10 2 20,00% 

72 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybos korupcijos 
prevencijos (kovos su korupcija) 
programos, patvirtintos Tarnybos 
direktoriaus 2006 m. gegužės 11 d. įsakymu 
Nr. V-39, pakeitimo 

VSKPK-01-
06.01 1 0 0,00% 

73 

Parengtų atskaitų dėl Korupcijos 
prevencijos (kovos su korupcija) programos 
priemonių įgyvendinimo, pateiktų SAM 
EVKS, skaičius 

VSKPK-01-
06.02 2 2 100,00% 

74 
Parengta motyvuota išvada dėl korupcijos 
pasireiškimo Tarnyboje ir jai pavaldžiose 
įstaigose 

VSKPK-01-07 1 1 100,00% 

75 Suorganizuotas susitikimas su užsienio 
valstybės institucijų atstovais 

TD/DP/TS-01-
08.01 4 5 125,00% 

76 Parengtas Lietuvos Respublikos pozicijos 
projektas kosmetikos klausimais 

DP/LLS-01-
08.02 1 2 200,00% 
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77 

Dalyvauta Europos Tarybos techninio 
harmonizavimo darbo grupės posėdyje, 
svarstant Kosmetikos gaminių reglamento 
projektą 

LLS-01-08.03 1 5 500,00% 

78 

Dalyvauta Jungtinių Tautų Europos 
Ekonominės Komisijos organizuotuose 
Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių 
ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos 
Vandens ir sveikatos protokolo Atitikties 
komiteto posėdžiuose  

LLS-01-08.04 2 2 100,00% 

79 

Redaguotų ir išplatintų žiniasklaidai 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų parengtų informacinių pranešimų 
apie visuomenės sveikatos saugos 
užtikrinimą ir vartotojų teisių gynimą 
skaičius 

KS-01-09 25 12 48,00% 

80 Sukurta  visuomenės sveikatos saugos 
informacinė sistema  DP/KS-01-10.01 1 1 100,00% 

81 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
dėl visuomenės sveikatos saugos 
informacinės sistemos nuostatų ir 
visuomenės sveikatos saugos informacinės 
sistemos duomenų saugos nuostatų 
projektas 

DP/KS-01-10.02 1 1 100,00% 

82 Sukurtas naujos Tarnybos interneto 
svetainės projektas DP/KS-01-10.03 1 1 100,00% 

83 

Sukonfigūruotas bendras Tarnybai 
pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų ir Nacionalinės 
visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorijos elektroninio pašto serveris 

KS-01-10.04 1 0,9 90,00% 

84 

Pasirašyta sutartis su Valstybine mokesčių 
inspekcija dėl duomenų apie sumokėtas 
valstybės rinkliavas bei paskirtas 
administracines baudas teikimo 

VSKPK-01-
11.01 1 0 0,00% 

85 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl duomenų apie sumokėtas 
valstybės rinkliavas bei paskirtas 
administracines baudas teikimo 
informacijos pateikimo teritorinėms 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms  

VSKPK-01-
11.02 1 1 100,00% 

86 

Parengta analizė apie kirpyklų, kosmetikos, 
tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, 
soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, 
saunų, sporto klubų, apgyvendinimo 
paslaugų saugos kontrolės vykdymą ir 
pristatyta Tarnybos vadovybei bei 
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 
tarnybai 

SKS-02-01.01 1 1 100,00% 

87 Parengta informacija SAM ir ŠMM apie 
sveikatos priežiūrą mokyklose SKS-02-01.02 1 1 100,00% 

88 

Parengta metinė ataskaita pagal statistinės 
formos Nr. 66 (sveikata – metinė) 
„Medicininių atliekų tvarkymas sveikatos 
priežiūros įstaigose“ už apskritis ir šalį 

SKS-02-01.03 1 1 100,00% 

89 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl kosmetikos gaminių, oro, 
paviršių plovinių mėginių atrinkimo tvarkos 
aprašo 

LLS-02-01.04 1 1 100,00% 
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90 

Išnagrinėtų skundų, prašymų ir pranešimų, 
vykdant operatyviąją ir grįžtamąją 
valstybinę visuomenės sveikatos saugos 
kontrolę, skaičius 

SKS-02-02 100 82 82,00% 

91 

Parengtas teisės akto pakeitimo projektas 
dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2003 
,,Soliariumai. Įrengimas ir eksploatavimas“, 
patvirtintos SAM 2003 m. vasario 5 d. 
įsakymu Nr. V-64 (Žin., 2003, Nr. 21-918), 
pakeitimo  

SKS-02-03 1 1 100,00% 

92 

Parengtas teisės akto pakeitimo projektas 
dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 
,,Grožio paslaugų saugos sveikatai 
reikalavimai“, patvirtintos SAM 2007 m. 
rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 
2007, Nr. 88-3494), pakeitimo  

SKS-02-04 1 1 100,00% 

93 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas „Dėl darbo grupės sudarymo 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 
V-2 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 
118:2002 ,,Apgyvendinimo paslaugų saugos 
sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ 
pakeitimo projektui parengti“  

SKS-02-05 1 1 100,00% 

94 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl  2006 m. sausio 25 d. įsakymo 
Nr. V-8 ,,Dėl Tiesioginės valstybinės 
visuomenės sveikatos saugos kontrolės 
reglamento ir Pavedimo atlikti patikrinimą, 
Patikrinimo akto, Administracinio teisės 
pažeidimo protokolo, Nutarimo 
administracinio teisės pažeidimo byloje 
formų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 12-456) pakeitimo  

SKS-02-06 1 1 100,00% 

95 

Parengtas teisės akto pakeitimo projektas 
dėl SAM 1996 m. lapkričio 27 d. įsakymo 
Nr. 618 ,,Dėl Valstybinės higieninės 
kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 
1996, Nr. 118-2751) pakeitimo 
(pripažinimo netekusiu galios) 

SKS-02-07 1 1 100,00% 

96 

Parengtas teisės akto pakeitimo projektas 
dėl Lietuvos higienos normos HN 47:1995 
„Medicinos įstaigos. Higienos normos ir 
taisyklės“ pakeitimo  

SKS-02-08 1 1 100,00% 

97 

Parengtas teisės akto pakeitimo projektas 
dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2007 
„Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei aplinkoje“, 
patvirtintos SAM 2007 m. liepos 2 d. 
įsakymu Nr. V-555 (Žin. 2007, Nr. 75-
2990), pakeitimo 

SKS-02-09 1 1 100,00% 

98 

Parengtas ir išplatintas žiniasklaidai 
informacinis pranešimas apie Lietuvos 
higienos normos HN 71:2007 ,,Soliariumų 
paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“ 
reikalavimus 

SKS/KS-02-
10.01 1 0 0,00% 

http://192.168.1.252/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=61749&Zd=soliar&BF=4#2z#2z�
http://192.168.1.252/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=61749&Zd=soliar&BF=4#2z#2z�
http://192.168.1.252/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=61749&Zd=soliar&BF=4#2z#2z�
http://192.168.1.252/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=61749&Zd=soliar&BF=4#2z#2z�
http://192.168.1.252/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=61749&Zd=soliar&BF=4#2z#2z�
http://192.168.1.252/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=61749&Zd=soliar&BF=4#2z#2z�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
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http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
http://192.168.1.252/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=91168&BF=1�
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99 

Parengtas ir išplatintas žiniasklaidai 
informacinis pranešimas apie 2007 m. 
vykdytos kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių 
kabinetų, grožio salonų, soliariumų, 
baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto 
klubų, apgyvendinimo paslaugų saugos 
kontrolės rezultatus 

SKS/KS-02-
10.02 1 1 100,00% 

100 

Parengtų ir išplatintų žiniasklaidai 
informacinių pranešimų aktualiomis 
valstybinės visuomenės sveikatos saugos 
kontrolės klausimais skaičius 

SKS/KS-02-
10.03 1 2 200,00% 

101 
Duotas interviu valstybinės visuomenės 
sveikatos saugos kontrolės klausimais per 
televizijos ar radijo laidą 

SKS/KS-02-
10.04 4 4 100,00% 

102 
Išnagrinėtų fizinių ir juridinių asmenų 
skundų, prašymų ir pranešimų dėl leidimų-
higienos pasų išdavimo skaičius 

SKS-03-01 10 10 100,00% 

103 

Išnagrinėtų fizinių ir juridinių asmenų 
skundų, prašymų ir pranešimus dėl Maisto 
tvarkymo subjektų veiklos vykdymo sąlygų 
vertinimo protokolų išdavimo skaičius 

SKS-03-02 5 3 60,00% 

104 

Išnagrinėtų fizinių ir juridinių asmenų 
skundų, prašymų ir pranešimus dėl 
Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų 
dalyvavimo teritorijų planavimo ir 
valstybinės statybų priežiūros procese 
skaičius 

SKS-03-03 30 25 83,33% 

105 

Išnagrinėtų fizinių ir juridinių asmenų 
skundų, prašymų ir pranešimus dėl 
Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų 
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai 
vertinimo procese skaičius 

SKS-03-04 35 32 91,43% 

106 Išduotų Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip 
perleisti nuodingąją medžiagą skaičius LLS-03-05 400 405 101,25% 

107 
Išduotų Asmens kompetencijos verstis 
veikla, susijusia su nuodingosiomis 
medžiagomis, liudijimų skaičius 

LLS-03-06 1 0 0,00% 

108 

Parengtas teisės akto projektas dėl SAM 
įsakymo „Dėl Nuodingąsias medžiagas 
gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, 
laikančių, naudojančių, taip pat jomis 
prekiaujančių asmenų kompetenciją 
patvirtinančio liudijimo išdavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“  

LLS-03-07 1 1 100,00% 

109 
Išduotų ne maisto prekės higieninių 
pažymėjimų medžiagoms ir gaminiams, 
skirtiems liestis su maistu, skaičius  

LLS-03-08 120 157 130,83% 

110 Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas 
su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba LLS-03-09 1 1 100,00% 

111 
Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl medžiagų ir gaminių, skirtų 
liestis su maistu, mėginių atrinkimo tvarkos  

LLS-03-10 1 1 100,00% 

112 
Suorganizuotas seminaras, skirtas Lietuvos 
gamintojams, gaminantiems medžiagas ir 
gaminius, skirtus liestis su maistu 

LLS-03-11 1 1 100,00% 

113 
Išduotų Išlygų geriamojo vandens toksinio 
(cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo 
sąlygoms skaičius 

LLS-03-12 1 0 0,00% 
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114 

Suorganizuotas seminaras Šiaurės vakarų 
regiono visuomenės sveikatos 
specialistams, savivaldybių atstovams bei 
geriamojo vandens tiekėjams „Fluoras 
geriamajame vandenyje“  

LLS-03-13 1 0 0,00% 

115 
Įvertintų pripažinto Natūralaus mineralinio 
vandens metinio monitoringo duomenų bylų 
skaičius 

LLS-03-14.01 10 6 60,00% 

116 
Išduotų Natūralaus mineralinio vandens 
pripažinimo Lietuvos Respublikoje 
protokolų skaičius 

LLS-03-14.02 3 7 233,33% 

117 
Parengta šachtinių šulinių tyrimų, siekiant 
išvengti apsinuodijimų nitritais ar nitratais, 
rezultatų analizė  

LLS-03-15 1 1 100,00% 

118 
Notifikuotų kosmetikos gaminių sąrašo 
Tarnybos interneto svetainėje papildymų 
skaičius 

LLS-03-16.01 12 12 100,00% 

119 

Parengtas teisės akto pakeitimo projektas 
dėl SAM 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo 
Nr. V-757 „Dėl Lietuvos higienos normos 
HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: 
bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir 
ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 
2004, Nr. 21-647) pakeitimo, siekiant 
įgyvendinti Tarybos direktyvos 
76/768/EEB, susijusios su kosmetikos 
gaminiais, pakeitimus 

LLS-03-16.02 1 3 300,00% 

120 
Išduotų visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų laboratorijų atestavimo pažymėjimų 
skaičius 

LLS-03-17 34 36 105,88% 

121 Išduotų Įstaigos rizikos veiksnių tyrimui 
atestavimo pažymėjimų skaičius LLS-03-18 25 20 80,00% 

122 

Suorganizuotas susitikimas su Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija dėl teritorinių visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų specialistų 
dalyvavimo profesinių ligų tyrimo 
komisijose 

LLS-03-19 1 1 100,00% 

123 Notifikuotų maisto papildų skaičius LLS-03-20 1300 1856 142,77% 

124 Užregistruotų maisto papildų skaičius LLS-03-21 25 57 228,00% 

125 
Parengtas Lietuvos Respublikos maisto 
įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 
64-2574) pakeitimo projektas 

LLS-03-22 1 1 100,00% 

126 

Parengtas teisės akto projektas dėl SAM 
2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-651 
„Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie 
Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus 
maisto papildus tvarkos aprašo bei Maisto 
papildų registravimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3585) 
pakeitimo 

LLS-03-23 1 1 100,00% 

127 Suorganizuotas seminaras verslo 
subjektams dėl maisto papildų ženklinimo LLS-03-24 1 1 100,00% 
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128 

Parengtas teisės akto pakeitimo projektas 
dėl Lietuvos Respublikos planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo atvejų vertinimo 
atlikimo taisyklių, patvirtintų SAM 2003 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50   (Žin., 2003, 
Nr. 18-794), pakeitimo 

SKS-03-25 1 1 100,00% 

129 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl Tarnybos ir jai pavaldžių 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir 
valstybinės statybų priežiūros procese  

SKS-03-27 1 1 100,00% 

130 

Parengta Nacionalinės aplinkos 
sveikatinimo veiksmų 2003–2006 m. 
programos įgyvendinimo įvertinimo 
ataskaita 

SPS-03-27.01 1 1 100,00% 

131 

Suorganizuotas Nacionalinės aplinkos 
sveikatinimo veiksmų 2003–2006 m. 
programos įgyvendinimo įvertinimo 
ataskaitos pristatymas 

SPS-03-27.02 1 1 100,00% 

132 

Parengtas teisės akto projektas dėl SAM 
2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-
224/V-796 „Dėl kompetencijos reikalavimų 
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms 
tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 5-105) 
pakeitimo  

LLS-03-28 1 1 100,00% 

133 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl 2004 m. balandžio 13 d. 
įsakymo Nr. V-65 „Dėl rizikos veiksnių 
tyrimo įstaigų atestavimo komisijos 
sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo 

LLS-03-29 1 2 200,00% 

134 
Parengtas ir išplatintas žiniasklaidai 
straipsnis apie visuomenės sveikatos saugos 
teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką 

LLS-03-30.01 1 1 100,00% 

135 

Parengtų ir išplatintų žiniasklaidai 
informacinių pranešimų apie visuomenės 
sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus 
atitinkančią aplinką skaičius 

LLS/KS-03-
30.02 3 3 100,00% 

136 Duotų interviu televizijos bei radijo laidoms 
skaičius 

LLS/KS-03-
30.03 3 3 100,00% 

137 Perskaitytų paskaitų ir pranešimų skaičius LLS-03-30.04 5 5 100,00% 

138 
Suorganizuotos stalo pratybos tema 
,,Visuomenės sveikatos centro veiksmai 
išplitus paukščių gripui apskrityje“ 

SKS-04-01.01 2 2 100,00% 

139 
Parengta analizė, skirta įvertinti faktinį 
užkrečiamųjų ligų epidemiologų poreikį 
šalyje bei jų kvalifikaciją  

ULS-04-01.02 1 1 100,00% 

140 
Dalyvautų posėdžių skaičius Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) 
valdymo grupės posėdžiuose 

TD-04-01.03.01 4 2 50,00% 

141 
Dalyvautų pasitarimų skaičius Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės  centro (ELKPC) 
Patariamojo forumo pasitarimuose 

ULS-04-
01.03.02 3 2 66,67% 

142 

Parengtas ir išplatintas informacinis 
pranešimas žiniasklaidai, informuojant 
visuomenę užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
ir kontrolės klausimais 

ULS\KS-04-
01.04 1 1 100,00% 
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143 

Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo 
projektas dėl licencijuojamos visuomenės 
sveikatos priežiūros veiklos kontrolės 
tvarkos aprašo 

SKS-05-01.01 1 1 100,00% 

144 

Suorganizuotas seminaras, siekiant 
sustiprinti teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų gebėjimus atskleisti 
licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus 

SKS-05-02 1 1 100,00% 

145 Parengtas projektas SKS-06-01 1 2 200,00% 

146 
Suorganizuotų valstybinių produktų saugos 
ekspertizių produktams, dėl kurių kyla 
įtarimas, kad jie yra nesaugūs, skaičius 

SKS-06-02 1 1 100,00% 

147 

Suorganizuotų seminarų  vartotojams ir 
paslaugų teikėjams (pardavėjams, 
gamintojams) švietimo vartotojų teisių 
apsaugos klausimais skaičius   

SKS-06-03.01 2 2 100,00% 

148 Parengtų ir išplatintų žiniasklaidai 
informacinių pranešimų skaičius 

SKS/KS-06-
03.02 6 9 150,00% 

149 

Skaitytas pranešimas seminare, 
konferencijoje  vartotojams ir paslaugų 
teikėjams (pardavėjams, gamintojams) 
švietimo vartotojų teisių apsaugos 
klausimais 

SKS-06-03.03 1 1 100,00% 

150 
Apmokytų visuomenės sveikatos 
specialistų, kėlusių kvalifikaciją vartotojų 
teisių apsaugos srityje, skaičius 

SKS-06-04 37 41 110,81% 

  Bendras vertinimo kriterijų įvykdymo 
vidurkis procentais        104,15% 

  

–––––––––––––––– 
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2008 m. Tarnybos veiklos ataskaitos  

2 priedas 

  

2008 m. vykdytai programai patvirtintų ir panaudotų asignavimų suvestinė 

  

Programa 

Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto 
patvirtinti asignavimai 2008 
m., tūkst. litų 

Panaudoti 
asignavimai, 
tūkst. litų 

Panaudojimo 
procentas 

Visuomenės sveikatos 
saugos užtikrinimo ir 
vartotojų teisių visuomenės 
sveikatos saugos ir 
paslaugų kokybės požiūriu 
gynimo programos 
vykdymas (kodas 01.01) 

 

4593,9 4584,149 99,79% 

  

  

 

 

  

  

–––––––––––––––– 
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2008 m. Tarnybos veiklos ataskaitos  

3 priedas 

Veiksmų, susijusių su Tarnybos ir pavaldžių įstaigų veiklos planų rengimu, 
išplėstinis aprašymas 

 Siekiant užtikrinti efektyvią Tarnybos, jai pavaldžių teritorinių visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos veiklą, 
vykdant viešojo administravimo funkcijų užtikrinimą, teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos veiklos koordinavimą ir 
kontrolę, rengtos Tarnybos ir pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitos. Vertinant Tarnybos pasiektus 
rezultatus ir siekiant gauti kuo išsamesnę ir tikslesnę informaciją, kuri leistų nustatyti Tarnybos 
veiklos plane iškeltų uždavinių, jų priemonių įgyvendinimo lygį bei detaliai įvertinti gautus 
rezultatus, buvo parengta: 
• Tarnybos 2007 m. veiklos ataskaita: Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 

2007 m. sutrumpinta veiklos ataskaita paskelbta Tarnybos interneto svetainėje bei 
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 2007 m. pilna veiklos ataskaita 
paskelbta Tarnybos interneto svetainėje. Parengta apibendrinta Tarnybai pavaldžių įstaigų 
2007 m. veiklos ataskaita. 

• 51 Tarnybos savaitės veiklos ataskaita. Tarnybos veiklos ataskaitos paskelbtos Tarnybos 
vidiniame tinkle. Siekiant užtikrinti, kad Tarnybos veiklos planas ir jo įgyvendinimo 
ataskaitos būtų parengtos laiku ir kokybiškai, parengtas Tarnybos direktoriaus 2008 m. 
liepos 15 d. įsakymas Nr. V-53 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos priemonių veiklos planui, veiklos ataskaitos bei 
planuojamų darbų pateikimo“. 

• Tarnybos 2008 m. I pusmečio veiklos ataskaita bei paskelbta Tarnybos vidiniame tinkle. 
2008 m. I pusmečio Tarnybos veiklos ataskaitos pagal atsakingus vykdytojus paskelbtos 
Tarnybos vidiniame tinkle.  

• apibendrinta Tarnybai pavaldžių įstaigų 2007 m. veiklos ataskaita.  
• 49 Tarnybai pavaldžių įstaigų apibendrintos savaitės darbų ataskaitos yra pateikiamos 

Tarnybos vidiniame tinkle. Vykdant šią priemonę parengtas ir patvirtintas Tarnybos 
direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl Valstybinės visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. 
gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-126 ,,Dėl Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros 
tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių įstaigų veiklos planų ir jų 
įgyvendinimo ataskaitų rengimo tvarkos aprašo ir strateginio planavimo grupės sudėties 
patvirtinimo“ pakeitimo“. 

• 11 apibendrintų Tarnybai pavaldžių įstaigų 2008 m. mėnesio veiklos ataskaitų, kurios 
skelbiamos Tarnybos vidiniame tinkle. 2008 m. sausio mėn. veikla pristatyta 2008 m. kovo 
7 d. vykusiame pasitarime su Tarnybai pavaldžių įstaigų vadovais, o sausio–vasario mėnesių 
veiklos lyginamoji analizė pristatyta 2008 m. balandžio 2 d. seminare „Savaitės darbų 
ataskaitos formų pildymo klausimai“. Taip pat parengta ir Tarnybos vidiniame tinkle 
paskelbta 2008 m. III ketvirčio Tarnybai pavaldžių įstaigų suvestinė veiklos ataskaita.  

• apibendrinta Tarnybai pavaldžių įstaigų 2008 m. I pusmečio veiklos ataskaita ir paskelbta 
Tarnybos vidiniame tinkle. Palyginant pasiektus veiklos rodiklius su planuotomis 2008 m. 
veiklos priemonėmis, parengta ir Tarnybos serveryje paskelbta pavaldžių įstaigų 2008 m. I 
pusmečio veiklos analizė.   

• Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų bendra 2007 m. veiklos planų įgyvendinimo ataskaita 
pateikta Sveikatos apsaugos ministerijai bei paskelbta Tarnybos interneto svetainėje.  
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• Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų bendra 2008 m. I pusmečio ataskaita Nr. VD2-37 paskelbta 
Tarnybos interneto svetainėje.   

• Siekiant optimizuoti ir suderinti pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitų rengimą, 2008 m. 
balandžio 2 d. suorganizuotas seminaras pavaldžių įstaigų specialistams dėl veiklos 
ataskaitų rengimo „Savaitės darbų ataskaitos formų pildymo klausimai“, kuriame dalyvavo 
visų teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir Nacionalinės visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratorijos Darbo organizavimo skyrių specialistai. 2008 m. gruodžio 
16 d. organizuotas seminaras „Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai 
pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitų rengimas“ Tarnybai pavaldžių įstaigų darbo 
organizavimo skyrių vedėjams bei specialistams (planavimui). Seminare buvo pristatomos 
naujai patvirtintos veiklos ataskaitų formos. Perskaityti pranešimai: 1) „Valstybinei 
visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių 
įstaigų veiklos planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimo tvarkos aprašas“; 2) „Savaitės 
darbų ataskaitos formų pakeitimai“; 3) „Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės 
vykdymo veiklos ataskaitų formų pildymo klausimų išaiškinimas“; 4) „2009 m. mėnesio, 
ketvirčio Tarnybai pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitos“. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––– 
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2008 m. Tarnybos veiklos ataskaitos  

4 priedas 

 
 

Apibendrinta Tarnybos gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų analizė 

 
 

Tarnyba, siekdama pagal kompetenciją ginti vartotojų teises, nagrinėja fizinių ir juridinių 
asmenų skundus, prašymus ir pranešimus (toliau – skundai). 

Skundai – asmens rašytiniai kreipimaisi į viešojo administravimo subjektą, kuriame 
nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. 

Prašymai – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusiję asmens kreipimaisi į 
viešojo administravimo subjektą, prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės 
aktuose nustatytus veiksmus.  

Pranešimai – asmens rašytiniai kreipimaisi į viešojo administravimo subjektą, kuriame 
nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. 

Skundai Tarnyboje nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488 ), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų 
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo 
subjektuose taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 94-3779), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu 
ir kitais teisės aktais. Pažymėtina, kad, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 
rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo 
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 
patvirtinimo“, Tarnyba aptarnauja pareiškėjus, taikydama „vieno langelio“ principą. 

Pareiškėjai kreipdamiesi į Tarnybą dėl suteiktų netinkamos kokybės paslaugų vartotojams turi 
užpildyti skundo dėl netinkamos kokybės paslaugos formą. Atsižvelgiant į didėjantį Lietuvos 
gyventojų, besinaudojančių kompiuteriais ir internetu, skaičių, ši forma skelbiama Tarnybos 
interneto svetainėje. 

2008 m. Tarnyboje gauta 318 skundų. Analizuojant Tarnybos gaunamų skundų tendencijas 
(4.1 pav.), stebima, kad bendras gaunamų skundų skaičius nuo 2004 m. iki 2008 m. didėja. 2004 m. 
buvo gauti 127 skundai, 2005 m. gautų skundų skaičius išaugo iki 171 skundo per metus (gauta 44 
skundais daugiau nei 2004 m.). 2006 m. gautų skundų skaičius sumažėjo iki 166 skundų per metus, 
tačiau 2007 m. vėl padidėjo (buvo gauti 222 skundai). 2008 m. stebimas ženklus gautų skundų 
padidėjimas (2008 m. gauta 96 (t. y. 30 proc.) skundais daugiau nei 2007 m. Palyginus 2004 m. ir 
2008 m. gautų skundų skaičių, matyti, kad 2008 m. gauta 191 (60 proc.) skundu daugiau nei 2004 
m. 2006 m.; stebėtas gautų skundų per metus sumažėjimas, kuris galėjo būti dėl nenusistovėjusios 
skundų registravimo tvarkos. Tarnyboje 2008 m. pradėta diegi skundų prašymų, pranešimų 
registravimo tvarka, kuri ateityje bus tobulinama, siekiant kuo tiksliau atlikti gaunamų, išnagrinėtų, 
pagrįstų, nepagrįstų skundų, prašymų, pranešimų analizę. 
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4.1 pav. 2004–2008 m. Tarnybos gautų skundų skaičiaus palyginimas. 
 

 Tarnyboje visi gauti skundai registruojami dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“, 
Tarnybos specialistai duomenis apie nagrinėtus skundus surašo į Tarnybos vidiniame tinkle 
paskelbtą skundų registravimo formą. Gauti skundai į šią formą surašomi pagal turinį bei 
diferencijuojami pagal vykdomas priemones: skundai, kuriems išnagrinėti vykdyta operatyvioji 
valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (VVSSK), dėl leidimų-higienos pasų išdavimo, 
dėl Maisto tvarkymo subjektų veiklos vykdymo sąlygų vertinimo (VVSV) protokolų išdavimo, dėl 
Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir valstybinės statybų (TPIVS) 
priežiūros procese, dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai (PŪVPVSIA) vertinimo procese. Taip pat šioje formoje 
surašomi duomenys ir apie kitus Tarnyboje gautus skundus – tai skundai, kurie susiję su viešojo 
administravimo funkcijų vykdymu, teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos veiklos koordinavimu ir kontrole bei 
kita vykdoma veikla, bet tiesiogiai nesusiję su Tarnybos vykdoma valstybine visuomenės sveikatos 
saugos kontrole bei visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančios aplinkos 
užtikrinimu.  

2008 m. Tarnyboje daugiausia gauta skundų, kuriems išnagrinėti vykdyta operatyvioji 
valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė – 83, mažiausia dėl Maisto tvarkymo subjektų 
veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolų išdavimo – 3. Tai pat nemažai gauta ir kitų skundų – 
67 (4.1 lentelė). 

  
4.1 lentelė. Tarnybos 2008 m. gautų, išnagrinėtų, persiųstų nenagrinėjant, nenagrinėtų skundų skaičius.  
2008 m. Tarnybos specialistų nagrinėtų skundų (skaičiuojant pagal 
turinį) skaičius 

318 

2008 m. gautų skundų (skaičiuojant pagal vykdytas priemones) skaičius: 222 
skundai, kuriems išnagrinėti vykdyta operatyvioji valstybinė visuomenės sveikatos 
saugos kontrolė 

83 

dėl leidimų-higienos pasų išdavimo 11 
dėl Maisto tvarkymo subjektų veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolų išdavimo 2 
dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir valstybinės 
statybų priežiūros procese 

25 

dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo 

34 

kiti skundai 67 
2008 m. Tarnyboje išnagrinėtų skundų (skaičiuojant pagal turinį) 
skaičius: 

197 

išnagrinėta 183 
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išnagrinėtas ir tolimesniam tyrimui persiųstas pavaldžioms įstaigoms 1 
išnagrinėti ir tolimesniam tyrimui persiųsti kitoms institucijoms 13 
2008 m. nenagrinėtų skundų, persiųstų nagrinėti pagal kompetenciją, 
skaičius: 

101 

pavaldžioms įstaigoms ir kitom institucijoms 2 
pavaldžioms įstaigoms 35 
kitoms institucijoms 64 
2008 m. nenagrinėtų skundų skaičius 5 

Skundų, kurių nagrinėjimas tęsiamas 2009 m., skaičius 15 

  
2008 m. Tarnybos specialistai 2008 m. išnagrinėjo 197 skundus (skaičiuojant pagal 

turinį). Tai šiek tiek daugiau nei 2007 m., kada buvo išnagrinėti 187 skundai. Tačiau palyginus 
gautų ir išnagrinėtų skundų santykį, matyti, kad 2008 m. išnagrinėtas mažesnis (t. y. 62 proc.) 
skaičius visų gautų skundų nei 2007 m., kada buvo išnagrinėta 84 proc. visų gautų skundų. 
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 4.2 pav. 2008 m. Tarnybos išnagrinėtų skundų diferencijuojant pagal vykdytas priemones skaičiaus 
palyginimas.  
 

Analizuojant 4.2 pav. („2008 m. Tarnybos išnagrinėtų skundų diferencijuojant pagal 
vykdytas priemones palyginimas skaičiaus palyginimas“) pateiktus duomenis matyti, kad 
daugiausia skundų išnagrinėta, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos 
kontrolę – 82 (t. y. 42 proc. visų išnagrinėtų skundų (4.3 pav.)), mažiausia išnagrinėta dėl Maisto 
tvarkymo subjektų veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolų išdavimo – 3 (t. y. 1,5 proc. visų 
išnagrinėtų skundų). Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo išnagrinėta – 10 (t. y. 5,08 proc. visų 
išnagrinėtų). Dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir valstybinės 
statybų priežiūros procese – 25 (12,69 proc. visų išnagrinėtų skundų), dėl Tarnybos ir jai pavaldžių 
įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo 
procese – 32 (16,24 proc. visų išnagrinėtų). Išnagrinėti 63 kiti skundai (t. y. 32 proc. visų 
išnagrinėtų skundų). 
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4.3 pav. 2008 m. Tarnybos išnagrinėtų skundų (skaičiuojant pagal vykdytas priemones) santykis procentais. 

 
 Iš visų Tarnybos specialistų išnagrinėtų 2008 m. skundų (skaičiuojant pagal turinį) 48 
buvo pagrįsti, t. y. nustatyti faktai pasitvirtino ar pasitvirtino iš dalies (pasitvirtino – 27, iš dalies 
pasitvirtino – 21) arba 24,37 proc. visų išnagrinėtų skundų, kita, t. y. didžioji dalis – nepagrįsti 
skundai, kuomet nurodyti faktai nepasitvirtino – 149 (nepasitvirtino – 72, kita – 77) arba 75,63 
proc. visų išnagrinėtų skundų (4.4 pav.).  
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4.4 pav. 2008 m. Tarnybos išnagrinėtų skundų (skaičiuojant pagal turinį) skaičiaus palyginimas. 
 
 

 
2007 m. buvo išnagrinėti 187 skundai, iš jų pagrįsti buvo 68 arba 36 proc. visų 

išnagrinėtų. Analizuojant 2007 m. ir 2008 m. išnagrinėtų skundų duomenis, matyti, kad pagrįstų 
skundų skaičius 2008 m. sumažėjo (4.5 pav.).  
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 4.5 pav. 2007–2008 m. išnagrinėtų skundų pagrįstumo palyginimas. 

 
4.6 pav. matyti, kad 2008 m. mažiausiai pagrįstų skundų buvo dėl Tarnybos ir jai 

pavaldžių įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai 
vertinimo procese: (pagrįstų – 6, nepagrįstų – 26), tai sudarė 18, 75 proc. visų išnagrinėtų skundų 
vykdant šią priemonę. Daugiausia pagrįstų skundų išnagrinėta, vykdant operatyviąją valstybinę 
visuomenės sveikatos saugos kontrolę (pagrįstų – 29, nepagrįstų – 53), tai sudarė 35,37 proc. visų 
išnagrinėtų skundų vykdant šią priemonę.  
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4.6. pav. 2008 m. Tarnybos išnagrinėtų skundų (pagal vykdytas priemones) skaičiaus palyginimas.  
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Pasitaiko atvejų, kai iškilus problemai pareiškėjai nesikreipia į tiesiogiai šį klausimą 

turinčią spręsti Tarnybai pavaldžią įstaigą ar kitą instituciją, o iš karto skundžiasi Tarnybai. Tokie 
skundai toliau nagrinėti pagal kompetenciją persiunčiami Tarnybai pavaldžioms ar kitoms įstaigoms 
(žr. aukščiau 4.1 lentelę): 

- 2008 m. nagrinėta ir tolimesniam nagrinėjimui persiųsta viso 14 skundų; 
- nenagrinėtas, bet pagal kompetenciją nagrinėti persiųstas Tarnybai pavaldžiai 

įstaigai ar /  ir kitai institucijai – viso 101 skundas. 
Palyginus 2007 ir 2008 m. duomenis (4.2 lentelė), matome, jog persiųstų nagrinėti 

pagal kompetenciją skundų skaičius 2008 m. padaugėjo 64 (t.y. 44 proc. skundų buvo persiųsta 
daugiau nei 2007 m.).   
 
4.2 lentelė. 2007– 2008 m. persiųstų nagrinėti pagal kompetenciją skundų skaičius. 
Nagrinėtų ir nenagrinėtų skundų, persiųstų nagrinėti pagal kompetenciją, bendras 
skaičius: 

2007 m. 2008 m. 

Viso (skaičiais) 51 115 
pavaldžioms įstaigoms ir kitoms institucijoms 0 2 
pavaldžioms įstaigoms 13 36 
kitoms institucijoms 38 77 
 

Net 101 (t. y. 32 proc. visų gautų skundų) gautas skundas nenagrinėjant persiųstas 
pagal kompetenciją kitoms institucijoms: 2 skundai pavaldžioms įstaigoms ir kitoms institucijoms; 
35 – pavaldžioms įstaigoms; 64 – kitoms institucijoms). 4.7 pav. matyti, kad penktadalis (t. y. 20 
proc.) 2008 m. Tarnybos gautų skundų nenagrinėjant buvo persiųsta nagrinėti pagal kompetenciją 
kitoms institucijoms, kas leistų daryti išvadą, jog reikia efektyviau informuoti visuomenę apie 
Tarnybos vykdomą veiklą bei glaudžiau bendradarbiauti su kitomis institucijomis.  
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4.7 pav. 2008 m. Tarnybos gautų skundų santykis procentais su persiųstais nenagrinėjant kitoms institucijoms 
pagal kompetenciją. 

2008 m. 5 skundai visai nenagrinėti. Pagrindinė šių skundų nenagrinėjimo priežastis 
buvo ta, jog pareiškėjas nenurodė vardo, pavardės, kontaktinių duomenų, todėl, vadovaujantis 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų 
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo 
administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779) 33 punktu, atsakymai 
į šiuos skundus nebuvo rengiami. 
 
 

Tarnyboje 2008 m. gauti 83 skundai dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo 
įstaigų, stacionarinių globos ir slaugos įstaigų, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, paslaugas 
teikiančių įstaigų bei kitų ūkio subjektų, kurie išnagrinėti vykdant operatyviąją valstybinę 
visuomenės sveikatos saugos kontrolę. 

 2008 m. išnagrinėti 82, iš jų 29 buvo pagrįsti (pasitvirtino – 16 (19,51 proc.), 
pasitvirtino iš dalies – 13 (15,85 proc.)), 53 buvo nepagrįsti (nepasitvirtino – 37 (45,12 proc.), kita – 
16 (19,51 proc.)) (4.3 lentelė). 

 
4.3 lentelė. 2008 Tarnyboje išnagrinėtų skundų, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos 
kontrolę, palyginimas. 
Išnagrinėti skundai skaičiais procentais Išnagrinėti skundai skaičiais procentais 

pasitvirtino 16 19,51% pagrįsti 29 35,37% 
pasitvirtino iš dalies 13 15,85%    
nepasitvirtino 37 45,12% nepagrįsti 53 64,63% 
kita 16 19,51%    
  

2008 m. Tarnybos specialistai išnagrinėjo 28 skundus dėl policijos areštinių ir laisvės 
atėmimo vietų (4.4 lentelė), iš kurių pagrįsti buvo 11 (pasitvirtinę – 7, iš dalies pasitvirtino – 4), t. y. 
13,41 proc. nuo visų skundų, kurie buvo išnagrinėti, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės 
sveikatos saugos kontrolę, nepagrįstų buvo 17 (nepasitvirtinę – 15, kita – 2), t. y. 20,73 proc. nuo 
visų išnagrinėtų skundų, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.  

 
4.4 lentelė. 2008 Tarnyboje išnagrinėtų pagrįstų / nepagrįstų skundų, vykdant operatyviąją valstybinę 
visuomenės sveikatos saugos kontrolę, palyginimas. 

Išnagrinėti skundai, vykdant 
operatyviąją valstybinę 

visuomenės sveikatos saugos 
kontrolę (OVVSSK) 

viso pagrįs
ti 

pagrįstų 
santykis 
su visais 

išnagrinėt
ais, 

vykdant 
OVVSSK 

(proc.) 

pagrįstų 
santykis 

su 
išnagrinėt
ais dėl to 

paties 
ūkio 

subjekto 
(proc.) 

nepagrįs
ti 

nepagrįstų 
santykis 
su visais 

išnagrinėt
ais, 

vykdant 
OVVSSK 

(proc.) 

nepagrįstų 
santykis 

su 
išnagrinėt
ais dėl to 

paties 
ūkio 

subjekto 
(proc.) 

Viso išnagrinėta: 82 29 35,37% X 53 64,63% X 

Dėl asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų  8 7 8,54% 87,50% 1 1,22% 12,50% 

Dėl švietimo įstaigų  2 0 0,00% 0,00% 2 2,44% 100,00% 

Dėl stacionarinių globos ir 
slaugos įstaigų 2 2 2,44% 100,00% 0 0,00% 0,00% 

Dėl policijos areštinių ir 
laisvės atėmimo vietų 28 11 13,41% 39,29% 17 20,73% 60,71% 

Dėl paslaugas teikiančių 
įstaigų 9 3 3,66% 33,33% 6 7,32% 66,67% 

Dėl kitų ūkio subjektų 33 6 7,32% 18,18% 27 32,93% 81,82% 
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Pagal duomenis, pateiktus 4.8 pav., matyti, jog daugiausia pagrįstų skundų iš visų 
išnagrinėtų, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, buvo dėl 
policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų – 13,14 proc. Visi 2008 m. dėl policijos areštinių (4.5 
lentelė) išnagrinėti 4 skundai buvo pagrįsti, dėl laisvės atėmimo vietų išnagrinėti 24 skundai, iš 
kurių pagrįsti buvo 7 (29 proc.), nepagrįsti – 17 (71 proc.). Dažniausios priežastys, dėl kurių 
skundėsi pareiškėjai – tai galimi higienos normų pažeidimai: dėl teritorijos, pastatų (patalpų) 
įrengimo bei dėl netinkamos patalpų priežiūros bei galimo netinkamo mitybos organizavimo. 
 

2,44%

0,00%

13,41%

3,66%

7,32%
8,54%

asmens sveikatos priežiūros įstaigų  švietimo įstaigų 
stacionarinių globos ir slaugos įstaigų policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų
paslaugas teikiančių įstaigų kitų ūkio subjektų

  
4.8 pav. Išnagrinėtų skundų, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, pagrįstumo 
palyginimas procentais. 
 

Palyginus 4.9 pav. pateiktą 2007–2008 m. išnagrinėtų skundų skaičių dėl policijos 
areštinių ir laisvės atėmimo vietų, matyti, jog 2008 m. išnagrinėta 43 skundais (57 proc.) mažiau nei 
2007 m.: dėl galimų higienos normų pažeidimų mažiau 34 (59 proc.), dėl galimo netinkamo 
mitybos organizavimo – 14 (83 proc.). 
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4.9 pav. Tarnybos 2007–2008 m. išnagrinėtų skundų dėl policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų skaičiaus 
palyginimas. 

Taip pat pagrįstai skundėsi ir pareiškėjai dėl stacionarinių globos ir slaugos įstaigų. 
Dėl šių įstaigų išnagrinėti 2 skundai, kurie abu buvo pagrįsti. Dėl asmens sveikatos priežiūros 
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įstaigų gauti ir išnagrinėti 8 skundai, iš kurių pagrįsti buvo 7 (pasitvirtino – 3, pasitvirtino iš dalies – 
4), t. y. 87,50 proc. visų išnagrinėtų skundų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Dėl švietimo 
įstaigų gauti 2 skundai, kurie buvo nepagrįsti. 
.  
4.5 lentelė. 2008 Tarnyboje išnagrinėtų skundų, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos 
kontrolę, skaičiaus palyginimas. 

Išnagrinėti skundai, vykdant 
operatyviąją valstybinę 

visuomenės sveikatos saugos 
kontrolę: 

viso pasitvirtino pasitvirtino iš 
dalies nepasitvirtino kita 

Viso  82 16 13 37 16 
Dėl asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų  8 3 4 0 1 

Dėl švietimo įstaigų  2 0 0 1 1 
Dėl stacionarinės globos ir 
slaugos įstaigos 2 2 0 0 0 

Dėl keleivinių laivų ir keltų 0 0 0 0 0 
Dėl keleivinių traukinių 0 0 0 0 0 
Dėl policijos areštinių ir laisvės 
atėmimo vietų: 28 7 4 15 2 

policijos areštinių  4 3 1 0 0 
laisvės atėmimo vietų 24 4 3 15 2 
Dėl įmonių, gaminančių su 
maistu besiliečiančius ir 
kosmetikos gaminius 

0 0 0 0 0 

Dėl paslaugas teikiančių 
įstaigų: 9 2 1 3 3 

kirpyklų 1 0 0 0 1 
kosmetikos kabinetų 0 0 0 0 0 
tatuiruočių kabinetų 0 0 0 0 0 
grožio salonų 0 0 0 0 0 
soliariumų 0 0 0 0 0 
baseinų 4 2 0 1 1 
skalbyklos 3 0 0 2 1 
pirčių 0 0 0 0 0 
saunų 0 0 0 0 0 
sporto klubų teikiamų paslaugų 0 0 0 0 0 
apgyvendinimo paslaugas 
teikiančios įmonės 1 0 1 0 0 

Dėl kitų ūkio subjektų 33 2 4 16 11 

 
Dėl paslaugas teikiančių įstaigų 2008 m. buvo išnagrinėti 9 skundai, iš jų pagrįsti buvo 

3 (pasitvirtino – 2, pasitvirtino iš dalis – 1) arba 33,33 proc. visų išnagrinėtų dėl paslaugas 
teikiančių įstaigų, nepagrįsti – 6 (nepasitvirtinę – 3, kita – 3) arba 66,66 proc. visų išnagrinėtų dėl 
paslaugas teikiančių įstaigų. Pagrindinė šių skundų priežastis buvo dėl paslaugų, padariusių žalą 
vartotojo sveikatai, taip pat skųstasi dėl teritorijos, pastatų, patalpų įrengimo. 
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Išnagrinėti skundai dėl šių paslaugas teikiančių įstaigų: kirpyklos (1 skundas), baseinų 
(4 skundai), skalbyklų (3 skundai) bei apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos veiklos (1 
skundas). Pusė skundų, išnagrinėtų dėl baseinų teikiamų paslaugų, buvo pagrįsti, kurių priežastis 
buvo vartotojo teisių pažeidimas. Už visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus 
pažeidimus Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatyta tvarka vienam pažeidėjui 
surašytas Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolas, o byla dėl Produktų saugos įstatymo 
pažeidimo perduota nagrinėti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Kitam – paskirta 
administracinė nuobauda. 
 

Analizuojant 2008 m. Tarnybos išnagrinėtus skundus, vykdant operatyviąją valstybinę 
visuomenės sveikatos saugos kontrolę, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-1179 (Žin., 2008, Nr. 145-5855) patvirtintą Pagal asmenų 
prašymus, pareiškimus, skundus Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos 
normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi 
kontrolės (valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės) kontroliuojamų sričių sąrašą dėl 
ūkinės komercinės veiklos veiksnių, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai, bei dėl objektų, 
kuriuose vykdoma ūkinė komercinė veikla (4.6 lentelė) matyti, jog daugiausia skundų išnagrinėta 
dėl stacionarių triukšmo šaltinių keliamo akustinio triukšmo pagal Lietuvos higienos normą HN 
33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2007, Nr. 75-2990) – 17, iš jų pagrįsti buvo 3 
(pasitvirtino – 1, pasitvirtino iš dalies – 2), t. y. 17, 65 proc. visų išnagrinėtų dėl stacionarių 
triukšmo šaltinių, nepagrįstų – 14 (nepasitvirtino – 10, kita – 4). Reikia pastebėti, jog Tarnybos 
specialistai 2008 m. dėl keliamo triukšmo išnagrinėjo 11 kitų skundų, iš jų 2 buvo pagrįsti (18,18 
proc. visų išnagrinėtų kitų skundų dėl triukšmo), 9 jų buvo nepagrįsti.  
 
4.6 lentelė. Tarnybos 2008 m. išnagrinėtų skundų, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos 
kontrolę, pasiskirstymas pagal kontroliuojamų sričių sąrašą dėl ūkinės komercinės veiklos veiksnių, galinčių 
turėti įtakos visuomenės sveikatai, bei dėl objektų, kuriuose vykdoma ūkinė komercinė veikla. 

Išnagrinėtų skundų, vykdant 
operatyviąją valstybinę visuomenės 

sveikatos saugos kontrolę, 
pasiskirstymas pagal 2008-12-04 

SAM įsakymą Nr. V-1179: 

viso pasitvirtino pasitvirtino 
iš dalies nepasitvirtino kita 

Dėl ūkinės komercinės veiklos 
veiksnių, galinčių turėti įtakos 
visuomenės sveikatai: 

32 2 8 21 11 

stacionarių triukšmo šaltinių keliamo 
akustinio triukšmo (pagal HN 33:2007) 17 1 2 10 4 

oro temperatūros, oro drėgmės ir oro 
judėjimo greičio (pagal HN 42:2004) 1 0 1 0 0 

visą žmogaus kūną veikiančios 
vibracijos (pagal HN 50:2003) 1 0 1 0 0 

pavojingų cheminių medžiagų 
koncentracijos dirvožemyje (pagal HN 
60:2004 

0 0 0 0 0 

elektromagnetinės spinduliuotės 
intensyvumo parametrų (pagal HN 
80:2000) 

2 1 0 1 0 

cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracijos gyvenamosios aplinkos 
ore (pagal HN 35:2007) 

11 0 4 5 2 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=301455&b=�
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Dėl objektų, kuriuose vykdoma 
ūkinė komercinė veikla: 10 0 0 5 5 

 viešųjų tualetų (pagal HN 55:2001) 0 0 0 0 0 

 vaikų vasaros poilsio stovyklų (pagal 
HN 79:2004) 0 0 0 0 0 

 judriojo radijo ryšio sistemų bazinių 
stočių (pagal HN 81:2005) 9 0 0 5 4 

dantų protezų gamybos laboratorijų 
(pagal HN 82:2000) 0 0 0 0 0 

įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose 
įrengtos rūkymo patalpos (vietos) 
(pagal HN 122:2006) 

0 0 0 0 0 

laidojimo paslaugas teikiančių asmenų 
(pagal HN 91:2007) 1 0 0 0 1 

viešojo naudojimo kompiuterinių 
tinklų prieigos paslaugas teikiančių 
taškų (pagal HN 18:2007) 

0 0 0 0 0 

 
Kadangi skundai dėl stacionarių triukšmo šaltinių pagal Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. V-1179 pradėti registruoti tik nuo 
2008 m. gruodžio 19 d., todėl analizuojant 2004–2008 m. duomenis, pateiktus 4.10 pav., 
palyginimui naudojamas bendras Tarnyboje išnagrinėtų dėl triukšmo skundų skaičius (t. y. 28). 
Pateiktame 4.10 pav. matyti, jog viena iš 2005–2008 m. vartotojams opiausių problemų išlieka 
triukšmas, nors 2008 m. dėl šio veiksnio buvo išnagrinėta mažiau skundų nei 2005–2007 m. 
Tikimasi, jog patvirtinus 2008 m. parengtą Lietuvos higienos normos HN 33:2007 pakeitimo 
projektą, situacija ateityje pagerės. 
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4.10 pav. 2004 –2008 m. Tarnybos išnagrinėtų skundų dėl keliamo triukšmo skaičiaus palyginimas. 
  

Dėl cheminių medžiagų (teršalų) koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore pagal 
Lietuvos higienos normą HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362 (Žin., 2007, Nr. 55-2162) išnagrinėta 11 
skundų, iš jų pagrįsti buvo 4, nepagrįsti – 7 (nepasitvirtino – 5, kita – 2). Lygindami 2006–2008 m. 
duomenis, pateiktus 4.11 pav., matyti, jog skundų dėl oro taršos (dėl cheminių medžiagų (teršalų) 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=297779&b=�
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koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore) mažėja, tačiau reikia atkreipti dėmesį, jog dėl šio 
veiksnio 2008 m. išnagrinėti skundai 36,36 proc. buvo pagrįsti.  
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4.11 pav. 2006–2008 m. Tarnybos išnagrinėtų skundų dėl oro taršos (dėl cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore) palyginimas. 
 

Dėl objektų, kuriuose vykdoma ūkinė komercinė veikla, 2008 m. iš viso išnagrinėta 10 
skundų (4.6 lentelė). 9 iš jų buvo dėl judriojo radijo ryšio sistemų bazinių stočių pagal Lietuvos 
higienos normą HN 81:2005 „Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys“, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1029 (Žin., 2005, 
Nr. 153-5654). Visi šie skundai buvo nepagrįsti. Taip pat Tarnybos specialistai 2008 m. išnagrinėjo 
ir kitus skundus dėl judriojo radijo ryšio sistemų bazinių stočių, kurių buvo 5. Šie skundai taip pat 
buvo nepagrįsti. 

 
 
Vykdant 01.01-03 uždavinį „Užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus atitinkančią aplinką“, 2008 m. nagrinėti skundai dėl leidimų-higienos pasų išdavimo, 
dėl Maisto tvarkymo subjektų veiklos vykdymo sąlygų vertinimo (VVSV) protokolų išdavimo, dėl 
Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir valstybinės statybų (TPIVS) 
priežiūros procese, dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai (PŪVPVSIA) vertinimo procese. 

Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo Tarnyba 2008 m. gavo 11 skundų, išnagrinėjo 10. 
Iš jų 3 buvo pagrįsti (pasitvirtino – 2 (20 proc.), pasitvirtino iš dalies – 1 (10 proc.)), 7 nepagrįsti 
(nepasitvirtino – 4 (40 proc.), kita – 3 (30 proc.)) (4.7 lentelė). 
 
4.7 lentelė. 2008 m. Tarnyboje išnagrinėtų skundų prašymų, pranešimų dėl leidimų-higienos pasų išdavimo 
palyginimas. 

Išnagrinėti skundai skaičiais procentais Išnagrinėti skundai skaičiais procentais 

pasitvirtino 2 20,00% pagrįsti 3 30,00% 
pasitvirtino iš dalies 1 10,00%    
nepasitvirtino 4 40,00% nepagrįsti 7 70,00% 
kita 3 30,00%    

 
 Pagal 4.12 pav. nubrėžtą tendencijos liniją matyti, kad 2006–2008 m. išnagrinėtų 
skundų dėl leidimų-higienos pasų išdavimo nežymiai sumažėjo, tačiau lyginant pagal skaitinę 
išraišką dėl leidimų-higienos pasų išdavimo 2008 m. skundų išnagrinėta 80 proc. daugiau nei 2007 
m. Šiam staigų padidėjimui galėjo turėti įtakos nuo 2008 m. sausio 1 d. pasikeitusios ūkinės 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=268647&b=�
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komercinės veiklos sąlygos, kurioms keliami kiti arba papildomi visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 5 d. įsakymą 
Nr. V-791 „Dėl Ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašo 
bei Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 106-4352).  
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4.12 pav. 2006–2008 m. Tarnyboje išnagrinėtų skundų dėl leidimų-higienos pasų išdavimo skaičiaus palyginimas. 
 

Dėl Maisto tvarkymo subjektų veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolų išdavimo 
Tarnyboje 2008 m. gauti 2 skundai, išnagrinėti – 3. Iš jų 1 buvo pagrįstas (pasitvirtino – 1 (33,33 
proc.)), 2 nepagrįsti (nepasitvirtino – 2 (66,67 proc.)). (4.8 lentelė). Nuo 2008 m. spalio 26 d. 
Maisto tvarkymo subjektams veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolai nebeišduodami, kadangi 
pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 
B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 123-4693 ) neteko galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. B1-727 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo 
reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 153-5668; 2007, Nr. 3-144, Nr. 99-4042) bei 2008 m. 
lapkričio 5 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-80 (Žin., 2008, Nr. 133-5162) pripažintas 
netekęs galios Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-99 „Dėl Maisto 
tvarkymo subjekto visuomenės sveikatos saugos ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 
2006, Nr. 4-134).  
 
4.8 lentelė. 2008 m. Tarnyboje išnagrinėtų skundų prašymų, pranešimų dėl Maisto tvarkymo subjektų veiklos 
vykdymo sąlygų vertinimo protokolų išdavimo palyginimas. 

Išnagrinėti skundai skaičiais procentais Išnagrinėti skundai skaičiais procentais 

pasitvirtino 1 33,33% pagrįsti 1 33,33% 
pasitvirtino iš dalies 0 0,00%    
nepasitvirtino 2 66,67% nepagrįsti 2 66,67% 
kita 0 0,00%    

 
Dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir valstybinės 

statybų priežiūros procese 2008 m. gauti 25 skundai, išnagrinėti – 25. Iš jų 6 buvo pagrįsti 
(pasitvirtino – 3 (12 proc.), pasitvirtino iš dalies – 3 (12 proc.)), 19 nepagrįsti (nepasitvirtino – 11 
(44 proc.), kita – 8 (32 proc.)) (4.9 lentelė). 2008 m. lapkričio 17 d. Tarnybos direktorius įsakymu 
Nr. V-97 patvirtino Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimo teritorijų 
planavime ir statybų valstybinėje priežiūroje reglamentą, kuris įsigaliojo nuo 2009 m. sausio 1 d., 
todėl ateityje turėtų sumažėti dėl šios veiklos gaunamų skundų pagrįstumas. 
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4.9 lentelė. 2008 m. išnagrinėtų skundų dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir 
valstybinės statybų priežiūros procese palyginimas. 

Išnagrinėti skundai skaičiais procentais Išnagrinėti skundai skaičiais procentais 

pasitvirtino 3 12,00% pagrįsti 6 24,00% 
pasitvirtino iš dalies 3 12,00%    
nepasitvirtino 11 44,00% nepagrįsti 19 76,00% 
kita 8 32,00%    

 
2008 m. gauti 34 skundai dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo procese, išnagrinėti 
– 32. Iš jų 6 buvo pagrįsti (pasitvirtino – 2 (6,25 proc.), pasitvirtino iš dalies – 4 (12,50 proc.)), 26 
nepagrįsti (nepasitvirtino – 17 (53,13 proc.), kita – 9 (28,13 proc.)) (4.10 lentelė). Tikimasi, kad 
patvirtinus 2008 m. parengtą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 
nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo taisyklių pakeitimo projektą bei 
suorganizavus mokomuosius seminarus pavaldžių įstaigų specialistams ateityje turėtų sumažėti 
gaunamų skundų pagrįstumas dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo procese. 

 
4.10 lentelė. 2008 m. išnagrinėtų skundų dėl Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo procese palyginimas. 

Išnagrinėti skundai skaičiais procentais Išnagrinėti skundai skaičiais procentais 

pasitvirtino 2 6,25% pagrįsti 6 18,75% 
pasitvirtino iš dalies 4 12,50%    
nepasitvirtino 17 53,13% nepagrįsti 26 81,25% 
kita 9 28,13%    

 
Tarnyboje taip pat nagrinėti ir kiti skundai, susiję su viešojo administravimo funkcijų 

užtikrinimu, pavaldžių įstaigų veiklos koordinavimu ir kontrole bei kita vykdoma veikla (4.11 
lentelė). Tokių skundų 2008 m. gauta 67, išnagrinėti – 63. Iš jų 7 buvo pagrįsti (pasitvirtino – 5, 
(7,94 proc.), pasitvirtino iš dalies – 2 (3,17 proc.)), 56 – nepagrįsti (nepasitvirtino – 9 (14,29 proc.), 
kita – 47 (74,60 proc.)). Šių skundų priežastys buvo labai įvairios: dėl teisės aktų taikymo ir jų 
išaiškinimo, dėl nelegaliai vykdomos ūkinės komercinės veiklos, dėl triukšmo, aplinkos taršos, vėjo 
jėgainių poveikio visuomenės sveikatai, Tarnybos ir pavaldžių įstaigų specialistų veiksmų. Taip pat 
buvo gauti 3 skundai dėl privačių interesų derinimo bei korupcinės veiklos, iš jų vienas buvo 
pagrįstas, 1 – nepagrįstas bei 1 nenagrinėtas. 
 
4.11 lentelė. 2008 m. Tarnyboje išnagrinėtų kitų skundų palyginimas.  

Išnagrinėti skundai skaičiais procentais Išnagrinėti skundai skaičiais procentais 

pasitvirtino 5 7,94% pagrįsti 7 11,11% 
pasitvirtino iš dalies 2 3,17%    
nepasitvirtino 9 14,29% nepagrįsti 56 88,89% 
kita 47 74,60%    
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