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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 
 
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau – Tarnyba), teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, Nacionalinė visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL), vykdydamos Valstybinės visuomenės sveikatos 
priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008–2010 metų strateginį veiklos planą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-
201, įgyvendino Visuomenės sveikatos saugos užtikrinimo ir vartotojų teisių visuomenės sveikatos 
saugos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimo programoje ir Specialiojoje visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų vystymo ir modernizavimo programoje iškeltus tikslus ir uždavinius. 

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 veiklos 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. Diegiant naujas sveikatos 
priežiūros technologijas ir naujus tyrimo metodus, buvo plečiamas teikiamų visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugų asortimentas ir gerinama kokybė. 

Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų vykdomos Visuomenės sveikatos saugos užtikrinimo ir 
vartotojų teisių visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimo programai 
įgyvendinti buvo skirta 50695,3 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, o 
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija įgyvendindama Specialiąją visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų vystymo ir modernizavimo programą planavo surinkti 9383,2 tūkst. Lt 
įmokų už teikiamas mokamas paslaugas. 

Svarbiausi įgyvendinant programas 2008 m. pasiekti rezultatai: 3,1 proc. sumažėjo objektų, 
nesilaikančių visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (siekiamas 
rezultatas 2008 m. – 1 proc.), 0,7 proc. sumažėjo pagrįstų fizinių ir juridinių asmenų skundų, 
pranešimų ir prašymų dėl paslaugų neatitinkančių visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų (siekiamas rezultatas – 2 proc.), ir 100 proc. buvo suteikta mokamų paslaugų 
pagal pateiktus prašymus dėl licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ir laboratorinių 
tyrimų atlikimo. 

 
 

II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 
 
Tarnybos, kaip ir kitų institucijų, veiklai įtakos turi visi šalyje vykstantys procesai, sveikatos 

apsaugos politikos pokyčiai bei priimami sprendimai, taip pat Europos Sąjungos rekomendacijos dėl 
prioritetinių sričių. 

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) 
jame buvo aiškiai apibrėžtos Tarnybos ir jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų kompetencijos ribos bei 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 
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funkcijos, kuriomis užtikrinama visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkanti 
aplinka. 

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. 

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) nuo 2008 m. gegužės 1 d. 
Tarnyba priskirta II grupei, Vilniaus visuomenės sveikatos centras III grupei, o likusios teritorinės 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos IV grupei. 

 
Vidiniai veiksniai. 
 
Tarnybos veiklai įtakos turėjo ir kiti vidiniai veiksniai. 
Siekiant gerinti vykdomos veiklos kokybę bei užtikrinti papildomų funkcijų vykdymą 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-624 buvo 
patvirtinta nauja Tarnybos struktūra: 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 ir 
naujų pareigybių aprašymai. 2008 m. paskelbti konkursai naujai įsteigtoms valstybės tarnybos 
vietoms užimti tiek Tarnyboje, tiek ir pavaldžiose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigose. 

Įgyvendinant Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų 
strategijos įgyvendinimo priemonių 2006–2008 metų planą nuo 2008 m. sausio 1 d. teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos sujungtos su Nacionaliniu visuomenės sveikatos 
tyrimų centru, kuris nuo minėtos datos vadinasi Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorija. 

 
 

III. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 
 

Strateginių tikslų įgyvendinimas 
 

Strateginis tikslas. 
01. Užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos 

saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, įgyvendinant sveikatos politikos kryptis. 
 

Institucijos vykdytos programos 
 

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
2008 m. vykdytos programos: 

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

2. Specialioji visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vystymo ir modernizavimo programa. 
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Visuomenės sveikatos saugos užtikrinimo ir vartotojų teisių visuomenės 
sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimas (kodas 01.01) 

 
Programos tikslas: 
01.01.01. Užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės 

sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu. 
 
Programos tikslo įgyvendinimas pagal uždavinius: 
 
Uždavinys: 
01.01.01.01. Užtikrinti efektyvią Tarnybos, jai pavaldžių teritorinių visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 
veiklą. 
 

01.01.01.01.01. priemonė – Viešojo administravimo funkcijų užtikrinimas, teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorijos veiklos koordinavimas ir kontrolė. 

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 buvo pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai tvirtinti. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 201 patvirtintas 
Tarnybos 2008–2010 metų strateginis veiklos planas. 

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 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. sutrumpinta veiklos ataskaita bei apibendrinta 
Tarnybai pavaldžių įstaigų 2007 m. veiklos ataskaita, kurios paskelbtos Tarnybos interneto 
svetainėje. 

• 51 Tarnybos savaitės veiklos ataskaita. Tarnybos savaitės veiklos ataskaitos paskelbtos 
Tarnybos vidiniame tinkle. Siekiant užtikrinti, kad Tarnybos veiklos planas ir jo 
įgyvendinimo ataskaitos būtų parengtos laiku ir kokybiškai, patvirtintas 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, kuri paskelbta Tarnybos vidiniame tinkle. 
2008 m. I pusmečio Tarnybos veiklos ataskaitos pagal atsakingus vykdytojus paskelbtos 
Tarnybos vidiniame tinkle pagal kompetenciją priskirtuose failuose. 

• 49 Tarnybai pavaldžių įstaigų apibendrintos savaitės darbų ataskaitos, kurios paskelbtos 
Tarnybos vidiniame tinkle. 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 
paskelbtos 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 
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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. Lyginant pasiektus veiklos rodiklius su suplanuotomis 2008 m. 
veiklos priemonėmis, parengta ir Tarnybos serveryje paskelbta pavaldžių įstaigų 2008 m. I 
pusmečio veiklos analizė. 

• Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų apibendrinta 2008 m. I pusmečio veiklos 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 teritorinių visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų ir NVSPL 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“. 

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

Koordinuojant Tarnybai pavaldžių įstaigų 2008 m. veiklos planų rengimą, 2008 m. įvertinti ir 
pataisyti 11 Tarnybai pavaldžių įstaigų 2008 m. veiklos planai. 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 pavaldžių 
įstaigų 2008 metų veiklos planų pakeitimai. 

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 metams. 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“, kuris įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.  

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

Siekiant įvertinti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 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 Tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl 
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM 2008 m. veiklos plano priemonių 
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įgyvendinimo“, patikrinti Utenos, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Tauragės, Vilniaus visuomenės 
sveikatos centrai. Vertinant užpildytą išankstinį klausimyną bei patikrinimo metu naudojant interviu 
metodą, su šiose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose dirbančiais specialistais buvo 
analizuojama esama situacija veiklos planavimo bei ataskaitų rengimo ir teikimo srityje, buvo 
siekiama įvertinti, ar įstaigų 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 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 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 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 centrų specialistai 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. 
 
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 

 
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) minėti valstybės rinkliavos dydžiai pakeisti ir 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“. Patvirtinti valstybės rinkliavos dydžiai 
pateikti 1 lentelėje. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=323213&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=323213&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=323213&b=�
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Taip pat buvo naujai suskaičiuoti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai 16 valstybės 
rinkliavos dydžių: 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 
veiklos licencijavimo taisyklėse numatytos laidojimo paslaugų teikimo veiklos licencijos išdavimą, 
licencijos pakeitimą, licencijos dublikato 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 litai 
4.273 leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimą 17 litų 

 
Parengtas Tarnybos direktoriaus įsakymo projektas ,,Dėl Pasirengimo ekstremalioms 

situacijoms plano patvirtinimo“. Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-64 
patvirtintas Tarnybos darbo reglamentas, Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 
V-65 patvirtintos Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės. Minėti dokumentai paskelbti Tarnybos interneto 
svetainėje. 

2008 m. spalio 8 d. suorganizuotas pasitarimas su Tarnybai pavaldžių įstaigų specialistais 
teisės klausimais ir specialistais personalo administravimui aktualiais klausimais. Parengtas ir 
išplatintas pranešimas apie pasikeitusį Privačių interesų deklaravimą. 2008 m. buvo suorganizuota 11 
Tarnybai pavaldžių įstaigų pareigybių sąrašų ir jų pakeitimų derinimų. 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 
ir Užkrečiamųjų ligų skyriaus naujos redakcijos nuostatai. 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 

 
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 12 d. 

įsakymu Nr. V-184 patvirtinto Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų suvestinio 
2008 metų darbo plano 22 priemonę NVSPL parengė nacionalinės referentinės laboratorijos, 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=323213&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=323213&b=�
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mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams tyrimams atlikti ir epidemiologinei 
priežiūrai vykdyti, kriterijų ir jų taikymo tvarkos aprašo projektą (toliau – Projektas). Rengiant 
projektą iškilo šios problemos: 

- Lietuvoje iki šiol nėra nė vieno teisės akto, reglamentuojančio referentinių laboratorijų 
skyrimo tvarką; 

- Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras (ECDC) šiuo metu dar rengia strategiją, 
susijusią su Nacionalinių mikrobiologijos referentinių laboratorijų darbo reglamentavimu; 

- rengiant Projektą daug laiko pareikalavo kitų šalių patirties šioje srityje įvertinimas; 
- rengiamas Projektas yra viena iš „Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų 

plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-922 (Žin., 2007, Nr. 121-4984), 2008–2009 
metų įgyvendinimo priemonių. Jis yra susijęs su kitomis programos priemonėmis, kurios nebuvo 
vykdomos dėl neskirto programai finansavimo. 

Planuojama, kad minėtas Projektas bus pateiktas tvirtinti Sveikatos apsaugos ministerijai 
2009 m., kadangi jo nebuvo galima suderinti su kitomis veiklomis, kurios turėjo būti vykdomos tuo 
pačiu metu, ir jis 2008 m. nebuvo patvirtintas. 

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

Siekiant įvertinti viešųjų pirkimų vykdymą 2008 m. buvo patikrinti Klaipėdos, Telšių, 
Tauragės visuomenės sveikatos centrai bei parengtos patikrinimų ataskaitos. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr.84-2000; 2006, Nr.4-102), kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras, 2008 m. Tarnyboje buvo organizuoti ir atlikti 49 
viešieji pirkimai. 

Siekiant įvertinti buhalterinės apskaitos tvarkymą, vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2008 
m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. veiklos plano priemonių įgyvendinimo“, patikrinti Utenos, 
Kauno, Šiaulių visuomenės sveikatos centrai bei duoti žodiniai nurodymai trūkumams pašalinti. 2008 
m. birželio 27 d. suorganizuotas pasitarimas su Tarnybai pavaldžių įstaigų Finansų ir apskaitos 
skyriaus vedėjais apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės rengimo klausimais. 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. 
Parengta Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų 2008 m. visų ketvirčių suvestinė finansinė atskaitomybė ir 
pateikta Finansų ministerijai. Parengta Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų 2007 m. suvestinė finansinė 
atskaitomybė ir pateikta Finansų ministerijai. 2008 m. buvo užtikrintas teisingas Tarnybos pajamų ir 
išlaidų operacijų vykdymas visą ataskaitinį laikotarpį kontroliuojant ir tikrinant visų finansinių 
operacijų atlikimo 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 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=30614&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=268778&b=�


 10

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 Lietuvos 
Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolui. 
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. 
2008 m. patikrinti Tauragės, Klaipėdos ir Telšių visuomenės sveikatos centrai, kaip poveikio aplinkai 
vertinimo subjektų funkcijų vykdytojai bei parengtos šių patikrinimų ataskaitos. Taip pat šios 
teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos buvo patikrintos dėl dalyvavimo planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese ir parengtos šių patikrinimų 
ataskaitos. Siekiant įvertinti pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus, patikrinti Klaipėdos ir 
Utenos visuomenės sveikatos centrai bei parengtos patikrinimo ataskaitos. 

Koordinuojant teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimą teritorijų 
planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese 2008 m. buvo patikrinti Tauragės ir Vilniaus 
visuomenės sveikatos centrai bei pateiktos pastabos ir pasiūlymai. 2008 m. rugsėjo 18 d. dalyvauta 
Klaipėdos visuomenės sveikatos centre pasitarime-seminare dėl visuomenės sveikatos centrų 
dalyvavimo teritorijų planavime ir statinių valstybinėje priežiūroje. 

Tarnybos Saugos kontrolės skyrius parengė įmonių, atliekančių privalomąjį profilaktinį 
aplinkos kenksmingumo pašalinimą, klausimyną, pagal kurį teritorinės visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigos atliks licencijuotų šiai veiklai objektų kontrolę.  

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 1d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1d. 
įsakymu Nr. V-726 (Žin., 2008, Nr. 91-3657). 

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

01.01.01.01.02. priemonė – Metinio leidinio apie Valstybinės visuomenės sveikatos 
priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklą ir jos 
rezultatus parengimas ir išleidimas. 

2008 m. Tarnyba ir jai pavaldžios įstaigos parengė metinį leidinį apie Tarnybos ir jai 
pavaldžių įstaigų veiklą ir jos rezultatus, kuris buvo išleistas 200 egz. tiražu bei paskelbtas Tarnybos 
interneto svetainėje. 

 
01.01.01.01.03. priemonė – Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų specialistų kvalifikacijos 

kėlimas. 
2008 m. buvo parengtas ir patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 15 d. įsakymas 

Nr. V-18 „Dėl įslaptintos informacijos koordinavimo“. 2008 m. parengta atmintinė „Kaip elgtis, kai 
yra siūlomas kyšis“ ir elektroniniu paštu išplatinta Tarnybos bei jai pavaldžių įstaigų darbuotojams. 
2008 m. gruodžio 9 d., minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, Tarnybos interneto svetainėje 
paskelbtas pranešimas „Mūsų principas – be korupcijos“, kuriame išreikšta Tarnybos direktoriaus 
nuomonė – ,,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 
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tarnautojai paraginti tvirtai laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, kurių atmintinė 
paskelbta Tarnybos interneto svetainėje. 

2008 m. Tarnyba suorganizavo 3 seminarus teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų specialistams, vykdantiems besiliečiančių su maistu gaminius ir medžiagas gaminančių 
įmonių valstybinę visuomenės saugos kontrolę, 3 seminarus vykdantiems kosmetikos gamintojų 
valstybinę visuomenės saugos kontrolę, 1 seminarą vykdantiems judriojo korinio ryšio bazinių stočių 
priežiūrą, t. y. išduodantiems leidimus-higienos pasus, derinantiems projektus ir vykdantiems 
operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, 3 seminarus apie medicininių prietaisų 
sterilizaciją. 
 
4 lentelė. 2008 m. Tarnybai pavaldžių įstaigų specialistų kvalifikacijos kėlimas. 

Įstaigos 
pavadinimas 

Valstybės tarnautojų, kėlusių 
kvalifikaciją, skaičius 

Dirbančiųjų pagal darbo sutartį, 
kėlusių kvalifikaciją, skaičius 

Bendras 
% 

2008 m. 
įgyvendinta 

2008 m. 
suplanuota 

Įgyvendinimo 
proc. 

2008 m. 
įgyvendinta 

2008 m. 
suplanuota 

Įgyvendinim
o proc. 

 

Vilniaus VSC 53 53 100,0 51 45 113,3 106,7 
Kauno VSC 47 42 111,9 40 46 87,0 99,4 
Klaipėdos 
VSC 31 30 103,3 11 10 110,0 106,7 

Šiaulių VSC 35 33 106,1 17 10 170,0 138,0 
Panevėžio 
VSC 33 30 110,0 33 15 146,7 128,3 

Utenos VSC 33 28 117,9 4 12 33,3 75,6 
Marijampolės 
VSC 18 17 105,9 6 6 100,0 102,9 

Alytaus VSC 24 24 100,0 3 3 100,0 100,0 
Tauragės VSC 19 24 79,2 12 0  79,2 
Telšių VSC 16 22 72,7 8 10 80,0 76,4 
NVSPL  181 40 452,5 452,5 

Bendras 
skaičius: 309 303 102,0 355 197 180,2 141,1 

 
2008 m. kovo 18 d. patvirtintas Tarnybos darbuotojų mokymo 2008 m. planas, parengta 

Tarnybos darbuotojų mokymo 2007 m. ataskaita bei parengtas Tarnybos darbuotojų mokymo 2009 
m. plano projektas. 2008 m. savo kvalifikaciją kėlė 25 Tarnybos darbuotojai ir 664 Tarnybai 
pavaldžių įstaigų darbuotojai (309 valstybės tarnautojai ir 355 pagal darbo sutartį dirbantys 
specialistai). 4 lentelėje pateikiama informacija apie Tarnybai pavaldžių įstaigų vykdytą specialistų 
kvalifikacijos kėlimą. 

2008 m. buvo suorganizuoti 7 pasitarimai su Tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais 
bei Tarnybai pavaldžių įstaigų vadovais. 

Tarnyba partnerio statusu dalyvavo Higienos instituto organizuoto projekto „Lietuvos 
Respublikos visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas“ įgyvendinime.  

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, dalytis naujausia šios srities moksline informacija ir praktine patirtimi.  

2008 m. rugsėjo 22–24 d. dalyvauta PSO 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.  
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2008 m. spalio 7–8 d. dalyvauta Europos Sąjungos vadavietės tipo pratybose „AEOLUS“, 
kurių metu buvo tikrinti Europos Komisijos ir Šalių narių Sveikatos apsaugos ministerijų (institucijų) 
ir kitų institucijų pajėgumai bendradarbiaujant ir keičiantis informacija tarp įvairių sektorių esant 
greitai besivystančiai sveikatos grėsmei. 

2008 m. Tarnyboje buvo įvertinti 9 teisės aktų projektai, reguliuojantys visuomeninius 
santykius, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 2008 m. Tarnyboje buvo išnagrinėti 
2 skundai, pranešimai dėl privačių interesų konfliktų, etikos taisyklių pažeidimų, galimų korupcinio 
pobūdžio nusikalstamų veikų (2008 m. išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų analizė pateikta 4 
priede). Siekiant įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Tarnyboje ir pavaldžiose įstaigose, 
parengtas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimynas bei pateiktas pildyti teritorinėms 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms. Įvertinus šį klausimyną, parengta korupcijos pasireiškimo 
tikimybė Tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose bei pateikta Sveikatos apsaugos ministerijai. 

Tarnyba daug dėmesio skiria dalyvavimui Europos Sąjungos institucijų veikloje bei 
bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis plėtojimui. 2008 m. Tarnyboje suorganizuoti 5 
susitikimai su užsienio valstybės institucijų atstovais: 

1) Tarnyboje tris dienas (nuo 2008-03-26 iki 2008-03-28) viešėjo Rusijos Federacinės 
vartotojų teisių gynimo ir žmogaus gerovės tarnybos atstovai. 2008 metų pradžioje jie kreipėsi dėl 
galimybės apsilankyti Tarnyboje ir susipažinti su jai pavaldžių 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 Europos Sąjungą. 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 teritorines įstaigas, jose atskirtos mokamos ir 
nemokamos paslaugos, dalis specialistų yra valstybės tarnautojai, laboratoriniai tyrimai atliekami 
Rusijos Federacijos biudžeto lėšomis, skirtomis tik valstybinių funkcijų vykdymui. Rusijos 
visuomenės sveikatos specialistės buvo pakviestos aplankyti NVSPL, 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 Europos 
Sąjungos direktyvas, kurios reglamentuoja laboratorijų praktiką. Susitikime buvo pristatyti 
pagrindiniai NVSPL 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 NVSPL. Po apsilankymo NVSPL 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 vadovais. 
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 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 
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(problemos ir galimi įgyvendinimo kaštai), 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 Valentina Kačan, atvykusia su vizitu į Vilnių. 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, 
Valstybinio aplinkos sveikatos centro (VASC) direktorius – apie VASC. Susitikime taip pat dalyvavo 
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai. Tarnybai be direktoriaus atstovavo ir pavaduotojai bei 
Strateginio planavimo skyriaus vedėja. Buvo ne tik pristatyta pavaldžių įstaigų struktūra bei 
atliekamos funkcijos, bet ir pasiūlyta bendradarbiauti, siekiant perduoti gerąją patirtį Moldovos 
visuomenės sveikatos specialistams. 

5) 2008 m. spalio 16 d. Tarnyboje lankėsi PSO ekspertas, kuriam buvo pristatyta Tarnyba ir 
jos veikla. Susitikime dalyvavo Tarnybos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Leidimų ir 
licencijavimo skyriaus ir Strateginio planavimo skyriaus vedėjos bei VASC direktoriaus pavaduotoja. 
Išsamiau 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 Europos Sąjungos 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 ministerijomis, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybine ne maisto produktų 
inspekcija prie Ūkio ministerijos, Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacija 
„Likochema“. 

Svarstant Kosmetikos gaminių reglamento projektą, 2008 m. dalyvauta 5 Europos Tarybos 
Techninio harmonizavimo darbo grupės posėdžiuose Briuselyje (Belgija): 2008 m. vasario 29 d., 
2008 m. kovo 31 d., 2008 m. balandžio 17 d. 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. 

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. Ypatingas dėmesys atkreiptas į tai, 
kad informacija negali vėluoti. Taip galima išvengti žurnalistų pateikiamos ne visada tikslios, kartais 
šališkos informacijos. Posėdžio metu buvo nutarta palaikyti nuolatinį ryšį tarp Tarnybos ir jai 
pavaldžių įstaigų viešųjų ryšių specialistų; pradėjus veikti naujajai interneto svetainei, sukurti uždarą 
forumą; informacijos apie renginius nebesiųsti tiesiogiai Sveikatos apsaugos ministerijai, o tik 
Tarnybos viešųjų ryšių specialistei, kuri rengia renginių suvestinę; toliau rengti tokius susitikimus, 
pateikti pasiūlymus, kokios temos galėtų būti aptartos kitų susitikimų metu. 
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01.01.01.01.04. priemonė – Informacinių sistemų kūrimas, priežiūra ir plėtra. 
Plėtojant šiuolaikinių informacinių technologijų diegimą Tarnyboje bei jai pavaldžiose 

įstaigose 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. buvo sukurti šie moduliai: 
- Leidimų-higienos pasų duomenų bazė (I modulis); 
- Maisto tvarkymo subjektų kontrolė (II modulis) (pastaba: šis modulis pašalintas, kadangi 

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) nuo 2008 m. spalio 26 d. pripažintas netekusiu 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 vadovaujantis 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). 
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 (su 2008 
m. lapkričio 6 d. Nr. V-91 pakeitimu (Žin., 2008, Nr. 133-5173)). Taip pat parengti Visuomenės 
sveikatos saugos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Saugaus elektroninės 
informacijos tvarkymo taisyklių, Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos naudotojų 
administravimo taisyklių projektai. 

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. 

2008 m. Tarnyba pasirašė sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija Nr. ST-39 ,,Dėl duomenų 
apie sumokėtas Valstybės rinkliavas bei paskirtas administracines baudas teikimo“. 

 
Uždavinys: 
01.01.01.02. Vykdyti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę. 
 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=146046&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=278474&b=�
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=�
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Įgyvendinant šį uždavinį 2008 m. buvo parengtas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-1179 ,,Dėl 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 sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 
145-5855). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių 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, buvo parengtas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrų įsakymas Nr. V-772/ISAK-2357 ,,Dėl žmonių 
palaikų paruošimo kremuoti taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 97-3757). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu ,,Dėl Balzamavimo 
veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 140-5551) buvo patvirtintos minėtos 
taisyklės, kurios nustato balzamavimo licencijos (toliau – licencija) išdavimo tvarką, licencijos 
pakeitimo, atsisakymo ją išduoti, pakeisti, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, 
licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir 
dublikatų išdavimo tvarką, licencijuojamos veiklos sąlygas ir jų laikymosi priežiūrą, licencijos 
turėtojų teises ir pareigas. 

 
01.01.01.02.01. priemonė – Periodinės ir grįžtamosios valstybinės visuomenės sveikatos 

saugos kontrolės vykdymas. 
2008 m. Tarnyba įgyvendindama šį uždavinį parengė Lietuvos higienos normų ir jų pakeitimų 

projektų, kurie buvo patvirtinti šiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais: 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-1270 ,,Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 47-1:2008 ,,Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir 
epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 4-107); Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-1268 ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-497 ,,Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 91:2007 ,,Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos 
reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-79); Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1247 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 
91-2:2008 ,,Visuomenės sveikatos saugos reikalavimai kremavimo įmonėms“ patvirtinimo“ (Žin., 
2009, Nr. 3-78); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymas 
Nr. V-1191 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymo 
Nr. V-362 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų 
(teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 145-
5858); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V-910 
,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 ,,Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 36:2002 ,,Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 113-4300); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 
rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V-884 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2008 ,,Maisto produktai. 
Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-
4175); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-858 
,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-497 
,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2007 ,,Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. 
Bendrieji higienos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 106-4054); Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-757 ,,Dėl Lietuvos 
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higienos normos HN 62:2003 ,,Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir 
ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 101-3918); Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-728 ,,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“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 90-3631); Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-475 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 
119:2002 ,,Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 59-2265); Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-451 ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1095 ,,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“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 59-2240); Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-400 ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-371 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 16:2006 ,,Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos 
saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 56-2126); Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-366 ,,Dėl Lietuvos higienos 
normos HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2005); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 
kovo 6 d. įsakymas Nr. V-179 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 
gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų 
maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 32-1121); Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-158 ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-793 ,,Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 53:2003 ,,Leidžiami vartoti maisto priedai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 
2008, Nr. 27-999); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 28 d. 
įsakymas Nr. V-155 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. 
įsakymo Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto 
produktai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 27-998); Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2008 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-143 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 
18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“ 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 27-994); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2008 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-476 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2005 „Bendrojo 
lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, 
Nr. 22-825); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 
V-98 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 595 
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 34:2002 „Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir teritorijos 
medicininės karantininės apsaugos taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 24-888); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-117 ,,Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 66:2008 ,,Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 22-822), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 
gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1191 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 
gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-362 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama 
cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 145-5858). Taip pat parengtas ir pateiktas tvirtinti Sveikatos apsaugos ministerijai 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 
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71:2008 ,,Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ projektas, 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 projektas, 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, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 29 d. 
įsakymo Nr. V-1029 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 81:2005 „Judriojo radijo ryšio sistemų 
bazinės stotys“ patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos higienos normos HN 47-2:2008 ,,Asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji įrengimo saugos ir higienos reikalavimai“ projektai. 

Tarnyba 2008 m. parengė analizę apie kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio 
salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų saugos 
kontrolės vykdymą 2007 m. ir ataskaitą pristatė Tarnybos vadovybei bei Valstybinei vartotojų teisių 
apsaugos tarnybai. Pagal statistinę formą Nr. 66 (sveikata-metinė) parengta metinė ataskaita 
„Medicininių atliekų tvarkymas sveikatos priežiūros įstaigose“ už apskritis ir šalį ir paskelbta 
Tarnybos interneto svetainėje. 

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 pateiktas 
ataskaitas apie 2007 m. vykdytą mokinių sveikatos priežiūrą, sveikatos priežiūros finansavimą, 
veiklos rodiklius bei informaciją pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai ir Švietimo ir mokslo 
ministerijai. Ši informacija taip pat paskelbta tarnybos interneto svetainėje. 

 
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės objektai 

 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vykdė 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo įstaigų, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, 
vartotojams paslaugas (kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, 
baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo) teikiančių fizinių ir juridinių 
asmenų, policijos areštinių bei laisvės atėmimo vietų, privačių juridinių asmenų, valstybės įmonių, 
savivaldybių įmonių, viešųjų įstaigų, užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, 
gaminančių su maistu besiliečiančius (toliau – objektai, gaminantys su maistu besiliečiančius 
gaminius) ir kosmetikos gaminius (toliau – objektai, gaminantys kosmetikos gaminius), kita veikla, 
galinčia turėti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, kurios saugos kontrolė nėra pavesta kitoms 
viešojo administravimo institucijoms, užsiimančių fizinių ir juridinių asmenų (vaikų vasaros poilsio 
stovyklos, interneto kavinės bei interneto prieigos taškai ir kt.) (toliau – objektai) visuomenės 
sveikatos saugos kontrole (toliau – kontrolė). 

2008 m. buvo vykdoma 12501 objektų kontrolė, t. y. 4,1 proc. daugiau nei 2007 m., šį objektų 
skaičiaus padidėjimą galima būtų sieti su naujais objektais, kuriuose Tarnybai pavaldžios teritorinės 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2008 m. vykdė kontrolę: objektuose, gaminančiuose su 
maistu besiliečiančius bei kosmetikos  gaminius, vaikų dienos priežiūros įstaigose, kituose objektuose. 
Iš 2008 m. kontroliuojamų objektų didžiausią dalį (40,7 proc. visų objektų) sudarė vartotojams 
paslaugas teikiantys objektai. Mažesnę dalį (29,1 proc. visų objektų) sudarė asmens sveikatos 
priežiūros, švietimo (22,3 proc. visų objektų), stacionarios globos ir slaugos įstaigos (2,6 proc. visų 
objektų). Vaikų vasaros poilsio stovyklos, policijos areštinės, laisvės atėmimo vietos, objektai, 
gaminantys su maistu besiliečiančius ir kosmetikos gaminius, interneto kavinės bei interneto prieigos 
taškai sudarė 5,3 proc. visų objektų. Išsamesnis objektų sąrašas bei objektų skaičius 2007–2008 m.  
pateiktas 5 lentelėje. Taip pat 5 lentelėje analizuojamas kontroliuojamų objektų metinis procentinis 
pokytis.  
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5 lentelė. Objektų, kuriuose 2007–2008 m. buvo vykdoma kontrolė, sąrašas ir skaičius. 

Objekto pavadinimas 
2007 m. 

kontrolės 
objektų skaičius 

2008 m. 
kontrolės 
objektų 
skaičius 

Metinis 
procentinis 

pokytis (%)* 

Iš viso objektų: 11990 12501 ↑4,1 % 
1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (bendras objektų 

skaičius): 3454 3648 ↑5,6% 
1.1. Ligoninės ir sanatorinės-reabilitacinės sveikatos priežiūros 
įstaigos (toliau – ligoninės) 165 170 ↑3,3% 

1.3. Pirminės sveikatos priežiūros centrai, bendrosios praktikos 
gydytojų kabinetai, šeimos medicinos centrai, ambulatorijos, 
medicinos punktai, psichikos sveikatos centrai, gydytojų 
specialistų kabinetai (dializės centrai, toksikologijos klinikos, 
ortopedinės klinikos, akušerių-ginekologų kabinetai, plastinės, 
estetinės chirurgijos centrai, dirbtinio apvaisinimo ir gimdymo 
namai ir kt. ) (toliau – ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos) 

1859 1960 ↑5,4% 

 Iš jų poliklinikos 44 54 ↑22,7% 
1.4. Odontologijos įstaigos 1367 1448 ↑5,9% 
1.5. Kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (kraujo 
perpylimo įstaigos ir kraujo bankai, medicinos laboratorijos, 
greitosios medicininės pagalbos stotys) 

63 70 ↑11,1% 

2. Švietimo įstaigos (bendras objektų skaičius): 2707 2791 ↑3,1 % 
2.1. Pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigose (toliau – bendrojo 
lavinimo mokyklos) 1533 1526 ↓0,5% 

2.2. Techninio ir profesinio vidurinio mokymo įstaigose (toliau 
– profesinės mokyklos) 73 86 ↑17,8% 

2.3. Aukštosios universitetinės ir aukštosios neuniversitetinės 
mokyklos (toliau – aukštosios mokyklos) 51 61 ↑19,6% 

2.4. Ikimokyklinio (su priešmokyklinio ugdymo programa arba 
be jos) amžiaus vaikų ugdymo įstaigos (toliau – ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos) 

789 821 ↑4,1% 

2.5. Kitos neformaliojo švietimo įstaigos 261 297 ↑13,8% 
3. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos (bendras 

objektų skaičius): 243 319 ↑31,3% 
3.1. Vaikų socialinės globos namai (grupiniai gyvenimo namai 
vaikams, likusiems be tėvų globos; grupiniai gyvenimo namai 
socialinės rizikos vaikams; šeimynos) 

91 90 ↓1,1% 

3.2. Specializuotas socialinės globos ir slaugos namai 
(sutrikusio vystymosi kūdikių namai) 6 6 0 

3.3. Socialinės globos namai vaikams ir jaunimui su negalia 
(pensionai ir pensionatai) 27 26 ↓3,7% 

3.4. Vaikų dienos priežiūros įstaigos (vaikų (mokinių) dienos 
priežiūros įstaigos, įskaitant neįgaliųjų vaikų dienos priežiūros 
įstaigas) 

 62   

3.5. Senų žmonių socialinės globos namai 88 105 ↑19,3% 
3.6. Socialinės globos namai suaugusiems su negalia (pensionai 
ir pensionatai) 31 30 ↓3,2% 

4. Paslaugas teikiantys objektai: kirpyklos, kosmetikos, 
tatuiruočių kabinetai, grožio salonai, soliariumai, baseinai, 

skalbyklos, pirtys, saunos, sporto klubai, apgyvendinimo 
paslaugas teikiantys objektai (bendras objektų skaičius):

5017 5083 ↑1,3% 

4.1. Kirpyklos, kosmetikos kabinetai, grožio salonai 2592 2584 ↓0,3% 
4.2. Tatuiruočių kabinetai 16 21 ↑31,3% 
4.3. Soliariumai  432 444 ↑2,8% 
4.4. Baseinai  180 185 ↑2,7% 
4.5. Pirtys, saunos  324 351 ↑7,7% 
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4.6. Skalbyklos 126 117 ↓7,1% 
4.7. Sporto klubai 202 210 ↑3,9% 
4.8. Apgyvendinimo paslaugas teikiantys objektai 1145 1171 ↑2,3% 

5. Policijos areštinės ir laisvės atėmimo vietos (bendras 
objektų skaičius): 60 55 ↓8,3% 

5.1. Policijos areštinės 46 42 ↓8,7% 
5.2. Laisvės atėmimo vietos 14 13 ↓7,1% 

6. Objektai, gaminantys su maistu besiliečiančius 
gaminius ir kosmetikos gaminius (bendras objektų 

skaičius):
 99   

6.1. Objektai, gaminantys su maistu besiliečiančius gaminius  88   
6.2. Objektai, gaminantys kosmetikos gaminius   11   

5. Keleiviniai laivai ir keltai (patikrinti objektai):  5   
6. Kiti objektai (bendras objektų skaičius): 509 501 ↓1,6 

6.1. Vaikų vasaros poilsio stovyklos 509 342 ↓32,8% 
6.2. Interneto prieigos taškai, interneto kavinės  155   
6.3. Kiti objektai   4   
* ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo 
 

Tiesioginė visuomenės sveikatos saugos kontrolė 
 

2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos patikrino 
10894 objektus, tai yra 87,1 proc. visų objektų, kuriuose vykdoma kontrolė. Lyginant 2007–2008 m. 
patikrintų objektų skaičių, nustatyta, kad 2008 m. patikrintų objektų skaičius išaugo daugiau nei 16 
proc. 

2008 m. kontroliuojamuose objektuose teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
kontrolę vykdantys pareigūnai atliko 17006 patikrinimus (lyginant su 2007 m. atliktų patikrinimų 
skaičiumi, 2008 m. patikrinimų skaičius išaugo 25,7 proc.). 10176 patikrinimų (periodinės ir 
grįžtamosios kontrolės) (59,8 proc. visų atliktų patikrinimų) kontroliuojamuose objektuose metu buvo 
nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (toliau – pažeidimai). 
2007 m. patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai, sudarė 58,2 proc. visų 2007 m. atliktų 
kontroliuojamų objektų patikrinimų. Lyginant 2007–2008 m. patikrinimų, kurių metu nustatyti 
pažeidimai, skaičių, pastebima, kad 2008 m. šis skaičius padidėjo 1,6 proc.   

1 paveiksle, lyginant 2005–2008 metų visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis, 
pastebima, kad 2008 m. patikrinimų skaičius žymiai išaugo. 2005 m. per Tarnybai pavaldžių 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai kontroliuojamuose objektuose atliko 
15271 patikrinimą, 2006 m. atliktų patikrinimų skaičius šiek tie sumažėjo iki 12810 patikrinimų, 2007 
m. buvo atlikti 12640 patikrinimų, o 2008 m. kontroliuojamų objektų patikrinimų skaičius išaugo iki 
17006 patikrinimų. 
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1 paveikslas. 2005–2008 m. atliktų patikrinimų, vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, palyginimas. 
 

6 lentelėje pateikti 2007–2008 m. bendri įstaigų kontrolės duomenys atskirose Tarnybai 
pavaldžiose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose. Pastebima, kad 2007 m. bei 2008 
m.  daugiausiai visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų 
kontroliuojamuose įstaigose nustatė Kauno, Tauragės ir Šiaulių visuomenės sveikatos centrų kontrolę 
vykdantys pareigūnai. Mažiausiai pažeidimų kontroliuojamuose įstaigose nustatė Alytaus, Telšių bei 
Klaipėdos visuomenės sveikatos centrų pareigūnai. Lyginant 2007–2008 m. įstaigų kontrolės 
duomenis atskirose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad 
patikrinimų, kurių metu nustatomi šiose įstaigose teisės aktų pažeidimai, skaičius ženkliai išaugo 
Vilniaus apskrityje, o sumažėjo Telšių, Marijampolės bei Alytaus apskrityse. 

 
6 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos įstaigų kontrolės 
rodiklių palyginimas. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos 
priežiūros 
įstaiga 

Kontrolė įstaigose 

Kontroliuojamų 
objektų skaičius 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Iš viso atliktų 
patikrinimų 

skaičius 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius 

Patikrinimų, kurių metu 
nustatyta pažeidimų, 

procentinė visų atliktų 
patikrinimų dalis (proc.) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 pokytis* 
Vilniaus VSC 2476 2573 1565 1993 2088 2725 1043 1668 50,0 61,2 ↑11,3 
Kauno VSC 2533 2628 1456 1929 1901 2535 1628 2250 85,6 88,8 ↑3,1 
Klaipėdos 
VSC 1598 1495 1446 1392 2201 2756 938 1194 42,6 43,3 ↑0,7 

Šiaulių VSC 1158 1128 832 1110 1045 1502 759 1163 72,6 77,4 ↑4,8 
Panevėžio 
VSC 1095 1186 936 1039 1330 1666 677 929 50,9 55,8 ↑4,9 

Utenos VSC 867 816 795 818 1158 1472 694 905 59,9 61,5 ↑1,6 
Marijampolės 
VSC 536 634 458 587 614 963 483 659 78,7 68,4 ↓10,2 

Alytaus VSC 794 951 838 952 1261 1755 500 502 39,7 28,6 ↓11,0 
Tauragės 
VSC 408 510 322 504 419 698 344 584 82,1 83,7 ↑1,6 

Telšių VSC 525 580 492 570 623 934 294 322 47,2 34,5 ↓12,7 
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Iš viso: 11990 12501 9140 10894 12640 17006 7360 10176 58,2 59,8 ↑1,6 
* Metinis procentinis pokytis (proc.) – ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo 
 

 
Švietimo įstaigų visuomenės sveikatos saugos kontrolė 

 
7 lentelėje pateikiami duomenys, kiek iš viso buvo patikrinta švietimo įstaigų ir kiek jose 

2007–2008 m. buvo atlikta patikrinimų. 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos iš viso 

patikrino 2673 švietimo įstaigas (t. y. beveik 13 proc. daugiau nei 2007 m.). Šiose įstaigose, vykdant 
periodinę ir grįžtamąją kontrolę, iš viso buvo atlikti 5039 patikrinimai, 71,3 proc. jų švietimo 
įstaigose buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai, t. y. 2 proc. daugiau nei 2007 m. 

2008 m. iš kontroliuojamų 1526 bendrojo lavinimo mokyklų, vykdant kontrolę, iš viso buvo 
patikrintos 1506 mokyklos (98,6 proc. visų bendrojo lavinimo mokyklų). Jose, vykdant periodinę ir 
gyžtamąją kontrolę, atlikti 2974 patikrinimai. 71,8 proc. šių patikrinimų metu buvo nustatyta 
visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Lyginant 2007m ir 2008 m. 
patikrinimų, kurių metu nustatomi teisės aktų pažeidimai, skaičių, pastebima, kad tokių patikrinimų 
2008 m. buvo 0,2 proc. daugiau nei 2007 m (7 lentelė). 

2008 m. iš 821 ikimokyklinio ugdymo įstaigos buvo patikrintos 808, tai yra 98,4 proc. visų 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų (7 lentelė). Šiose įstaigose, vykdant kontrolę buvo 
atlikti 1595 patikrinimai, 69,7 proc. šių patikrinimų metu ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatyti 
teisės aktų pažeidimai (t. y. 5 proc. daugiau nei 2007 m.), už kuriuos buvo skirtos administracinės 
nuobaudos. 

Per 2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pareigūnai 
vykdydami kontrolę iš viso patikrino 82 profesines mokyklas (95,3 proc. visų profesinių mokyklų) (7 
lentelė). Šiose įstaigose, vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, buvo atlikti 146 patikrinimai, 109 
patikrinimų metu (74,7 proc. visų atliktų patikrinimų) nustatyti visuomenės sveikatos saugą 
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Lyginant 2007–2008 m. patikrinimų, kurių metu 
profesinėse mokyklose buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai, skaičių, pastebima, kad tokių 
patikrinimų skaičius 2008 m. išaugo 5,7 proc. 

 
7 lentelė. 2007–2008 m. vykdytos švietimo įstaigų kontrolės duomenų palyginimas. 

Objekto 
pavadinimas: Metai 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolė švietimo įstaigose 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Iš viso atliktų 
patikrinimų 

skaičius* 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius**  

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
procentinė visų 

atliktų 
patikrinimų dalis 

(proc.) 

Metinis 
procentinis 

pokytis, 2007 – 
2008 m. atliktų 

patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 
pažeidimų 
(proc.)*** 

Ikimokyklinio  
ugdymo įstaigos 

2007 712 1165 754 64,7% ↑5,0% 
2008 808 1595 1112 69,7% 

Bendrojo 
lavinimo 
mokyklos 

2007 1446 2535 1816 71,6% 
↑0,2% 

2008 1506 2974 2134 71,8% 

Aukštosios 
mokyklos 

2007 14 17 10 58,8% ↓7,4% 2008 30 35 18 51,4% 
Profesinės 
mokyklos 

2007 63 100 69 69,0% ↑5,7% 2008 82 146 109 74,7% 
Kitos 2007 133 153 106 69,3% ↑6,8%
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neformaliojo 
švietimo įstaigos 2008 247 289 220 76,1% 

Iš viso: 
2007 2368 3970 2753 69,3% ↑2,0% 2008 2673 5039 3594 71,3% 

* Iš viso atliktų patikrinimų skaičius vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę; 
 ** Patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai – vykdant periodinę kontrolę bei grįžtamąją kontrolę, kai pakartotinio 
patikrinimo metu nustatyta, kad periodinės kontrolės metu nustatyti pažeidimai nepašalinti. 
 *** ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo 
 

2008 m. patikrinta 83,2 proc. neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose buvo atlikti 289 
patikrinimai, 220 patikrinimų metu (76,1 proc. visų atliktų patikrinimų) nustatyti teisės aktų 
pažeidimai, už kuriuos skirtos administracinės nuobaudos. 7 lentelėje matyti, kad 2008 m. 
patikrinimų, kurių metu nustatyti teisės aktų pažeidimai, skaičius, lyginant su 2007 m., išaugo beveik 
7 proc. 

8 lentelėje pateikti 2007–2008 m. švietimo įstaigų kontrolės duomenys atskirose teritorinėse 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose. Pastebima, kad 2007 m. ir 2008 m. daugiausiai 
visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų švietimo įstaigose nustatė 
Kauno, Tauragės bei Marijampolės visuomenės sveikatos centrų pareigūnai vykdantys kontrolę. 
Mažiausiai pažeidimų švietimo įstaigose nustatė Telšių, Alytaus bei Klaipėdos visuomenės sveikatos 
centrų pareigūnai. Lyginant 2007–2008 m. švietimo įstaigų kontrolės duomenis atskirose teritorinėse 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad patikrinimų, kurių metu nustatomi šiose 
įstaigose teisės aktų pažeidimai, skaičius ženkliai išaugo Alytaus, Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos 
apskrityse. 
 
8 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos švietimo įstaigų 
kontrolės rodiklių palyginimas. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos 
priežiūros 
įstaiga 

Kontrolė švietimo įstaigose 

Kontroliuojamų 
objektų skaičius 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Iš viso atliktų 
patikrinimų 

skaičius 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius 

Patikrinimų, kurių metu 
nustatyta pažeidimų, 

procentinė visų atliktų 
patikrinimų dalis (proc.) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 pokytis* 
Vilniaus VSC 600 648 376 579 550 917 413 748 75,1 81,6 ↑6,5 
Kauno VSC 480 484 436 463 594 727 557 689 93,8 94,8 ↑1,0 
Klaipėdos 
VSC 295 298 281 292 661 761 352 442 53,3 58,1 ↑5,8 

Šiaulių VSC 308 311 287 308 403 430 309 358 76,8 83,3 ↑6,5 
Panevėžio 
VSC 259 269 249 252 450 479 318 328 70,7 68,5 ↓2,2 

Utenos VSC 187 184 180 184 339 424 286 334 84,4 78,8 ↓5,6 
Marijampolės 
VSC 179 177 172 176 264 323 220 272 83,3 84,2 ↑0,9 

Alytaus VSC 135 137 135 138 314 429 57 129 18,2 30,1 ↑11,9 
Tauragės 
VSC 122 134 114 134 182 227 169 200 92,9 88,1 ↓4,8 

Telšių VSC 142 149 138 147 213 322 72 94 33,8 29,2 ↓4,6 
Iš viso: 2707 2791 2368 2673 3970 5039 2753 3594 69,3 71,3 ↑2,0 

* Metinis procentinis pokytis (proc.) – ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo 
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Asmens sveikatos priežiūros įstaigų visuomenės sveikatos saugos kontrolė 
 

9 lentelėje pateikiami duomenys, kiek iš viso buvo patikrinta asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų, kiek jose 2007–2008 m. atlikta patikrinimų, kiek iš jų buvo tokių, kurių metu nustatyti 
visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai. 2008 m. iš viso 
buvo patikrintos 3143 asmens sveikatos priežiūros įstaigos (86,2 proc. visų asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų). Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, iš 
viso buvo atlikti 3944 patikrinimai, iš kurių 2217 patikrinimų metu (56,2 proc. visų asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų patikrinimų) nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimai, už kuriuos buvo skirtos administracinės nuobaudos. 

2008 m. vykdant kontrolę asmens sveikatos priežiūros įstaigose, iš 1906 ambulatorinių 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo patikrinti 1699 objektai – apie 90 proc. visų šių 
kontroliuojamų objektų. Juose, vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, atlikti 2068 patikrinimai ir 
55,8 proc. visų šių patikrinimų metu ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo 
nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. 9 lentelėje 
pastebima, kad 2008 m. patikrinimų, kurių metu ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose nustatomi pažeidimai, lyginant su 2007 m. duomenimis, skaičius išaugo 5,3 proc. 

2008 m. iš 1448 odontologijos įstaigų buvo patikrintos 1233 (85,2 proc. visų odontologijos 
įstaigų), 53,7 proc. patikrinimų odontologijos įstaigose buvo nustatyti teisės aktų reikalavimų 
pažeidimai, t. y. 8,8 proc. daugiau nei vykdant kontrolę šiose įstaigose 2007 m. 

Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pareigūnai vykdydami 
kontrolę iš 170 ligoninių ir sanatorinių-reabilitacinių sveikatos priežiūros įstaigų 2008 m. patikrino 
165 (97,1 proc. visų ligoninių ir sanatorinių-reabilitacinių sveikatos priežiūros įstaigų). Šiose 
įstaigose, vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, buvo atlikta 380 patikrinimų ir 66,8 proc. visų šių 
patikrinimų metu buvo nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimai, t. y. 15,1 proc. daugiau nei 2007 m. 

Vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, 2008 m. buvo patikrinta 61 kita asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga (87,1 proc. visų kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų). Šiose įstaigose kontrolę 
vykdantys pareigūnai atliko 69 patikrinimus ir 42 patikrinimų metu (60,9 proc. visų šiose įstaigose 
atliktų patikrinimų) buvo nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimai. 9 lentelėje, lyginant 2007–2008 m. kontrolės duomenis šiose įstaigose, pastebima, kad 
2008 m. patikrinimų, kurių metu nustatyta pažeidimų, skaičius sumažėjo 4,5 proc. 

 
9 lentelė. 2007–2008 m. vykdytos asmens sveikatos priežiūros įstaigų kontrolės duomenų palyginimas. 

Objekto 
pavadinimas: Metai 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolė asmens sveikatos priežiūros įstaigose 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Iš viso atliktų 
patikrinimų 

skaičius* 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius**  

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
procentinė visų 

atliktų 
patikrinimų dalis 

(proc.) 

Metinis 
procentinis 

pokytis  2007 – 
2008 m. atliktų 

patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 
pažeidimų 
(proc.)*** 

Ligoninės 
2007 147 358 185 51,7% ↑15,1% 
2008 150 380 254 66,8% 

Ambulatorinės 
asmens sveikatos 
priežiūros 
įstaigos 

2007 1376 1544 779 50,5% 
↑5,3% 

2008 1699 2068 1154 55,8% 

Iš jų poliklinikos 2007 38 77 41 53,2% ↑6,6% 2008 48 87 52 59,8% 
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Odontologijos 
įstaigos 

2007 1001 1065 478 44,9% ↑8,8% 2008 1233 1427 767 53,7% 
Kitos asmens 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigos 

2007 26 26 17 65,4% 

↓4,5% 2008 61 69 42 60,9% 

Iš viso: 2007 2550 2997 1459 48,7% ↑7,5% 2008 3143 3944 2217 56,2% 
* Iš viso atliktų patikrinimų skaičius vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę; 
 ** Patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai – vykdant periodinę bei grįžtamąją kontrolę, kai pakartotinio 
patikrinimo metu nustatyta, kad periodinės kontrolės metu nustatyti pažeidimai nepašalinti. 
 *** ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo 
 

10 lentelėje pateikti 2007–2008 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų kontrolės duomenys 
atskirose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose. Pastebima, kad 2007 m. bei 2008 m. 
daugiausiai visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose nustatė Kauno, Tauragės bei Šiaulių visuomenės sveikatos centrų kontrolę 
vykdantys pareigūnai. Mažiausiai pažeidimų šiose įstaigose nustatė Alytaus, Klaipėdos bei Telšių 
visuomenės sveikatos centrų pareigūnai. Lyginant 2007–2008 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
kontrolės duomenis atskirose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad 
patikrinimų, kurių metu nustatomi šiose įstaigose teisės aktų pažeidimų, skaičius išaugo Klaipėdos, 
Kauno, Vilniaus, Utenos, Panevėžio apskrityse. 2008 m. ženkliai sumažėjo patikrinimų, kurių metu 
Marijampolės apskrityje esančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose nustatomi teisės aktų 
pažeidimai 
 
10 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų kontrolės rodiklių palyginimas. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos 
priežiūros 
įstaiga 

Kontrolė asmens sveikatos priežiūros įstaigose 

Kontroliuojamų 
objektų skaičius 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Iš viso atliktų 
patikrinimų 

skaičius 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius 

Patikrinimų, kurių metu 
nustatyta pažeidimų, 

procentinė visų atliktų 
patikrinimų dalis (proc.) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 pokytis* 
Vilniaus VSC 764 789 611 569 675 685 273 312 40,4 45,5 ↑5,1 
Kauno VSC 850 836 433 623 508 723 414 640 81,4 88,5 ↑7,1 
Klaipėdos 
VSC 390 394 376 389 495 523 113 174 22,8 33,3 ↑10,5 

Šiaulių VSC 358 355 185 346 215 365 144 258 66,9 70,7 ↑3,8 
Panevėžio 
VSC 316 308 239 283 282 364 115 224 54,9 61,5 ↑6,6 

Utenos VSC 174 175 171 174 190 278 78 133 41,1 47,8 ↑6,7 
Marijampolės 
VSC 142 163 113 131 137 192 98 108 71,5 56,3 ↓15,2 

Alytaus VSC 246 295 246 295 312 447 116 142 37,2 31,8 ↓5,4 
Tauragės 
VSC 61 160 52 160 53 170 51 145 96,2 85,3 ↓10,9 

Telšių VSC 153 173 124 173 130 197 57 81 43,8 41,1 ↓2,7 
Iš viso: 3454 3648 2550 3143 2997 3944 1459 2217 48,7 56,2 ↑7,5 
* Metinis procentinis pokytis (proc.) – ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo 
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Stacionarių globos ir slaugos įstaigų visuomenės sveikatos saugos kontrolė 
 

11 lentelėje pateikiami duomenys, kiek iš viso buvo patikrinta stacionarios globos ir slaugos 
įstaigų, kiek jose 2007–2008 m. atlikta patikrinimų, kiek iš jų buvo tokių, kurių metu nustatyti 
visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai. 2008 m. iš viso 
buvo patikrintos 284 stacionarios globos ir slaugos įstaigos (90,2 proc. visų stacionarios globos ir 
slaugos įstaigų). Šiose įstaigose, vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, iš viso buvo atlikti 433 
patikrinimai, iš kurių 281 patikrinimo metu (64,9 proc. visų stacionarios globos ir slaugos įstaigų 
patikrinimų) nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, už 
kuriuos skirtos administracinės nuobaudos. 

2008 m. vykdant kontrolę stacionarios globos ir slaugos įstaigose, iš 184 vaikų ir jaunimo 
socialinės globos įstaigų patikrinti 155 objektai – apie 84 proc. visų šių kontroliuojamų objektų. 
Juose, vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, atlikti 258 patikrinimai, 66,3 proc. visų šių 
patikrinimų metu buvo nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimai. 11 lentelėje pastebima, kad 2008 m. tokių patikrinimų, kurių metu vaikų ir jaunimo 
socialinės globos įstaigose nustatomi pažeidimai, lyginant su 2007 m. duomenimis, sumažėjo 0,7 
proc. 

2008 m. vykdant kontrolę stacionarios globos ir slaugos įstaigose, iš 135 suaugusiųjų 
socialinės globos įstaigų patikrinti 129 objektai – 95,6 proc. visų šių kontroliuojamų objektų. Juose, 
vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, atlikti 175 patikrinimai, 62,9 proc. visų šių patikrinimų 
metu buvo nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. 11 
lentelėje matyti, kad 2008 m. tokių patikrinimų, kurių metu suaugusiųjų socialinės globos įstaigose 
nustatomi pažeidimai, lyginant su 2007 m. duomenimis, išaugo 2,2  proc. 
 
11 lentelė. 2007–2008 m. vykdytos stacionarios globos ir slaugos įstaigų kontrolės duomenų palyginimas. 

Objekto 
pavadinimas: Metai 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolė stacionarios globos ir slaugos 
įstaigose 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Iš viso atliktų 
patikrinimų 

skaičius* 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius**  

Patikrinimų, kurių 
metu nustatyta 

pažeidimų, 
procentinė visų 

atliktų patikrinimų 
dalis (proc.) 

Metinis procentinis 
pokytis 2007 – 2008 

m. atliktų 
patikrinimų, kurių 

metu nustatyta 
pažeidimų 
(proc.)*** 

Vaikų ir jaunimo 
socialinės globos 
įstaigos 

2007 109 179 120 67,0% 
↓0,7% 

2008 155 258 171 66,3% 

Vaikų socialinės 
globos namai 

2007 82 139 92 66,2% 
↑2,7% 

2008 85 161 111 68,9% 
Sutrikusio 
vystymosi kūdikių 
namai 

2007 4 9 5 55,6% 
↓5,6% 2008 6 12 6 50,0% 

Stacionarinės 
globos namuose 
vaikams ir 
jaunimui su 
negalia 

2007 23 31 23 74,2% 

↓11,7% 
2008 25 40 25 62,5% 

Vaikų dienos 
priežiūros 
įstaigos 

2008 39 45 29 64,4% **** 

Suaugusiųjų 
socialinės globos 
įstaigos 

2007 108 140 85 60,7% 
↑2,2% 2008 129 175 110 62,9% 
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Senų žmonių 
socialinės globos 
namai 

2007 80 108 67 62,0% 
↓0,5% 2008 99 135 83 61,5% 

Socialinės globos 
namai 
suaugusiems su 
negalia 

2007 28 32 18 56,3% 

↑11,2% 2008 30 40 27 67,5% 

Iš viso: 
2007 217 319 205 64,3% ↑0,6% 2008 284 433 281 64,9% 

* Iš viso atliktų patikrinimų skaičius vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę; 
 ** Patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai – vykdant periodinę bei grįžtamąją kontrolę, kai pakartotinio 
patikrinimo metu nustatyta, kad periodinės kontrolės metu nustatyti pažeidimai nepašalinti; 
*** ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo;  
 **** metinio procentinio pokyčio neįmanoma suskaičiuoti, nes 2007 m. informacija apie šiose įstaigose vykdytą 
kontrolę nebuvo renkama. 
 
12 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos stacionarios globos 
ir slaugos įstaigų kontrolės rodiklių palyginimas. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos 
priežiūros 
įstaiga 

Kontrolė stacionarios globos ir slaugos įstaigose 

Kontroliuojamų 
objektų skaičius 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Iš viso atliktų 
patikrinimų 

skaičius 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius 

Patikrinimų, kurių metu 
nustatyta pažeidimų, 

procentinė visų atliktų 
patikrinimų dalis (proc.) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 pokytis* 
Vilniaus VSC 38 76 32 55 49 82 25 70 51,0 85,4 ↑34,4 
Kauno VSC 41 42 31 35 35 45 33 38 94,3 84,4 ↓9,9 
Klaipėdos 
VSC 21 26 21 26 46 48 19 17 41,3 35,4 ↓5,9 

Šiaulių VSC 33 34 27 34 29 41 22 30 75,9 73,1 ↓2,8 
Panevėžio 
VSC 27 29 25 27 35 36 21 30 60,0 83,3 ↑23,3 

Utenos VSC 23 30 23 30 38 57 31 40 81,6 70,2 ↓11,4 
Marijampolės 
VSC 19 34 17 29 24 41 15 17 62,5 41,5 ↓21,0 

Alytaus VSC 19 19 19 19 33 44 17 17 51,5 38,6 ↓12,9 
Tauragės 
VSC 12 17 12 17 16 20 15 15 93,8 75,0 ↓18,8 

Telšių VSC 10 12 10 12 14 19 7 7 50,0 36,8 ↓13,2 
Iš viso: 243 319 217 284 319 433 205 281 64,3 64,9 ↑0,6 

* Metinis procentinis pokytis (proc.) – ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo 
 
12 lentelėje pateikti 2007–2008 m. stacionarios globos ir slaugos įstaigų kontrolės duomenys 

atskirose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose. Pastebima, kad 2007 m. bei 2008 m.  
daugiausiai visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų stacionarios globos 
ir slaugos įstaigose nustatė Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Tauragės ir Utenos visuomenės 
sveikatos centrų pareigūnai. Mažiausiai pažeidimų šiose įstaigose nustatė Klaipėdos, Telšių bei 
Alytaus visuomenės sveikatos centrų pareigūnai. Lyginant 2007–2008 m. stacionarios globos ir 
slaugos įstaigų kontrolės duomenis atskirose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, 
pastebima, kad patikrinimų, kurių metu nustatomi šiose įstaigose teisės aktų pažeidimai, skaičius 
išaugo Vilniaus ir Panevėžio apskrityse, kitose apskrityse ženkliai sumažėjo patikrinimų, kurių metu 
šiose įstaigose nustatomi teisės aktų pažeidimai.      
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Visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymas paslaugas teikiančiuose objektuose 
 
2008 m. kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, 

skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugas Lietuvoje teikė 5083 objektai 
(kirpyklų, kosmetikos, grožio salonų – 2584, tatuiruočių kabinetų – 21, soliariumų – 444, baseinų – 
186, skalbyklų – 117, pirčių, saunų – 351, sporto klubų – 210, apgyvendinimo paslaugų – 1171). 

 

 
2 paveikslas. 2005–2008 m. kontrolės vykdymas paslaugas teikiančiuose objektuose. 

 
2 paveiksle, analizuojant 2005–2008 m. kontrolės vykdymą paslaugas teikiančiuose objektuose, 

pirmiausiai pastebima, kad nuo 2005 m. iki 2008 m. tendencingai didėjo kontroliuojamų objektų 
skaičius nuo 4513 objektų 2005 m. iki 5083 objekto 2008 m. – t. y., paslaugas teikiančių objektų 
skaičius per 3 paskutinius metus padidėjo beveik 13 proc. 2005 m. buvo patikrintas 3251 paslaugas 
teikiantis objektas (72,0 proc. visų 2005 m. paslaugas teikiančių objektų), 2006 m. patikrinta 3716 
objektų (74,9 proc. visų 2006 m. paslaugas teikiančių objektų), 2007 m. buvo patikrinti 3684 objektai 
(73,4 proc. visų 2007 m. paslaugas teikiančių objektų), o 2008 m. patikrinti 4294 šie objektai (84,5 
proc. visų 2008 m. paslaugas teikiančių įstaigų). Išanalizavus šiuos pokyčius bei atsižvelgus į tai, kad 
paslaugas teikiančių objektų skaičius nuo 2005 m. iki 2008 m. ženkliai padidėjo, pastebima, kad  nuo 
2005 iki 2007 m. šiose įstaigose atliktų patikrinimų skaičius padidėjo daugiau nei 4 proc., o 2008 m. 
patikrinimų šiuose objektuose atlikta beveik 2 kartus daugiau nei 2007 m.  

2005–2008 m. iš visų atliktų patikrinimų paslaugas teikiančiose objektuose patikrinimai, kurių 
metu buvo nustatyta pažeidimų, 2005 m. sudarė 54,4 proc. visų atliktų patikrinimų, 2006 m. – 60,2 
proc., 57,2 proc. – 2007 m., o 2008 m. patikrinimai, kurių metu paslaugas teikiančiuose objektuose 
buvo nustatyti pažeidimai, sudarė 54,0 proc. visų šiuose įstaigose 2008 m. atliktų patikrinimų. 
Lyginant 2005 m. ir 2006–2007 m. išaugo patikrinimų skaičius, kurių metu nustatyta pažeidimų, 
tačiau analizuojant 2006 m. ir 2007 m. patikrinimus, pastebima, kad tokių patikrinimų sumažėjo 3 
proc., o 2008 m. šis skaičius dar labiau sumažėjo, 2008 m. patikrinimų, kurių metu buvo nustatyti 
pažeidimai, skaičius, lyginant su 2007 m. skaičiumi, sumažėjo 3,2 proc. (2 paveikslas, 13 lentelė). 
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2008 m. vykdant kontrolę paslaugas teikiančiuose objektuose, daugiausiai pažeidimų buvo 
nustatoma pirtyse bei saunose – 2008 m. 14 proc., lyginant su 2007 m., išaugo patikrinimų, kurių metu 
šiuose objektuose nustatyti pažeidimai, skaičius (patikrinimai, kurių metu saunose ir pirtyse nustatomi 
pažeidimai, 2008 m. sudarė 49,8 proc. visų atliktų šių objektų patikrinimų, tuo tarpu 2007 m. jie 
sudarė 36,9 proc. visų 2007 m. atliktų šių objektų patikrinimų) (13 lentelė). 2008 m. 6,8 proc., 
lyginant su 2007 m., išaugo baseinų patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai.  2008 m., lyginant 
su 2007 m. kontrolės duomenimis, sumažėjo patikrinimų, kurių metu nustatomi pažeidimai, 
kirpyklose, kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, tatuiruočių kabinetuose, soliariumuose, 
skalbyklose, sporto klubuose bei apgyvendinimo paslaugas teikiančiuose objektuose (13 lentelė).  
 
13 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos paslaugas 
teikiančių objektų kontrolės duomenys. 

Objekto 
pavadinimas Metai 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Kontrolė paslaugas teikiančiuose objektuose  

Iš viso 
atliktų 

patikrinimų 
skaičius* 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius**  

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
procentinė 
visų atliktų 
patikrinimų 
dalis (proc.) 

Metinis procentinis 
pokytis 2007–2008 

m. atliktų 
patikrinimų, kurių 

metu nustatyta 
pažeidimų 
(proc.)*** 

1. Kirpyklos, 
kosmetikos 
kabinetai, grožio 
salonai 

2007 1999 3075 1851 60,2 

↓5,2% 2008 2205 4476 2460 55,0 

2. Tatuiruočių 
kabinetai 

2007 21 29 13 44,8 ↓12,2% 2008 19 43 14 32,6 

3. Soliariumai 2007 268 287 174 60,6 ↓0,1% 2008 341 390 236 60,5 

4. Baseinai 
2007 172 193 89 46,1 ↑6,8% 2008 145 225 119 52,9 

5. Pirtys, saunos 
2007 276 301 111 36,9 ↑14,0% 2008 282 326 166 50,9 

6. Skalbyklos 
2007 82 93 61 65,6 ↓7,2% 2008 101 118 74 62,7 

7. Sporto klubai 
2007 126 143 100 69,9 ↓12,8% 2008 169 198 113 57,1 

8. Apgyvendinimo 
paslaugas 
teikiantys objektai 

2007 740 836 434 51,9 
↓3,1% 2008 1032 1236 603 48,8 

Iš viso: 2007 3684 4957 2833 57,2 ↓3,2% 2008 4294 7012 3785 54,0 
* Iš viso atliktų patikrinimų skaičius vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę; 
** Patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai – vykdant periodinę bei grįžtamąją kontrolę, kai pakartotinio 
patikrinimo metu nustatyta, kad periodinės kontrolės metu nustatyti pažeidimai nepašalinti; 
*** ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo 

 
14 lentelėje pateikti 2007–2008 m. paslaugas teikiančių objektų kontrolės duomenys atskirose 

teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose. Pastebima, kad 2008 m.  daugiausiai 
visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų paslaugas teikiančių objektų 
nustatė Šiaulių ir Tauragės visuomenės sveikatos centrų kontrolę vykdantys pareigūnai. Mažiausiai 
pažeidimų šiose įstaigose nustatė Alytaus, Telšių, Klaipėdos bei Panevėžio  visuomenės sveikatos 
centrų pareigūnai. Lyginant 2007–2008 m. paslaugas teikiančių objektų kontrolės duomenis atskirose 
teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad patikrinimų, kurių metu 
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nustatomi šiose įstaigose teisės aktų pažeidimų, skaičius išaugo Vilniaus, Tauragės, Utenos, Šiaulių, 
Panevėžio apskrityse. Alytaus ir Telšių apskrityse ženkliai sumažėjo patikrinimų, kurių metu 
paslaugas teikiančiuose objektuose nustatomi teisės aktų pažeidimai. 
 
14 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos paslaugas 
teikiančių objektų kontrolės rodiklių palyginimas. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos 
priežiūros 
įstaiga 

Kontrolė paslaugas teikiančiose įstaigose 

Kontroliuojamų 
objektų skaičius 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Iš viso atliktų 
patikrinimų 

skaičius 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius 

Patikrinimų, kurių metu 
nustatyta pažeidimų, 

procentinė visų atliktų 
patikrinimų dalis (proc.) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 pokytis* 
Vilniaus VSC 996 965 523 755 788 1003 324 508 41,1 50,6 ↑9,5 
Kauno VSC 1024 1097 490 687 694 911 579 777 83,4 85,3 ↑1,9 
Klaipėdos 
VSC 856 739 732 648 925 1370 435 543 47,0 39,6 ↓7,4 

Šiaulių VSC 409 385 293 384 356 626 275 501 77,2 80,0 ↑2,8 
Panevėžio 
VSC 406 482 398 426 534 721 215 298 40,3 41,3 ↑1,0 

Utenos VSC 445 364 384 363 536 634 292 376 54,5 59,3 ↑4,8 
Marijampolės 
VSC 190 214 153 208 180 359 148 239 82,2 66,6 ↓15,6 

Alytaus VSC 341 431 386 431 547 756 305 196 55,8 25,9 ↓29,9 
Tauragės 
VSC 149 188 122 182 148 270 103 213 69,6 78,9 ↑9,3 

Telšių VSC 201 218 203 210 249 362 157 134 63,1 37,0 ↓26,1 
Iš viso: 5017 5083 3684 4294 4957 7012 2833 3785 57,2 54,0 ↓3,2 

* Metinis procentinis pokytis (proc.) – ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo. 
 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymas kituose objektuose 
 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymas policijos areštinėse ir laisvės atėmimo 
vietose 

 
15 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos policijos areštinių ir 
laisvės atėmimo vietų kontrolės duomenys. 

Objekto 
pavadinimas Metai 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Kontrolė policijos areštinėse ir laisvės atėmimo vietose  

Iš viso 
atliktų 

patikrinimų 
skaičius* 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius**  

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
procentinė 
visų atliktų 
patikrinimų 
dalis (proc.) 

Metinis procentinis 
pokytis 2007–2008 

m. atliktų 
patikrinimų, kurių 

metu nustatyta 
pažeidimų 
(proc.)*** 

1.  Policijos 
areštinės 

2007 38 41 31 75,6 ↓1,7% 2008 40 46 34 73,9 
2.  Laisvės 
atėmimo vietos 

2007 2 2 0 0,0 **** 2008 11 12 11 91,7 

Iš viso: 2007 40 43 31 72,1 ↑5,5% 2008 51 58 45 77,6 
* Iš viso atliktų patikrinimų skaičius vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę; 
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 ** Patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai – vykdant periodinę bei grįžtamąją kontrolę, kai pakartotinio 
patikrinimo metu nustatyta, kad periodinės kontrolės metu nustatyti pažeidimai nepašalinti; 
 *** ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo; 
 **** – metinis procentinis neskaičiuotas, nes 2007 m. buvo patikrintos tik 2 šios įstaigos. 
 

15 lentelėje pateikiami 2007–2008 m. kontrolės duomenys policijos areštinėse bei laisvės 
atėmimo vietose. 2008 m. iš viso buvo patikrinta 40 policijos areštinių (86,9 proc. visų policijos 
areštinių) bei 11 laisvės atėmimo vietų (78,6 proc. visų laisvės atėmimo vietų). Policijos areštinėse, 
vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, buvo atlikti 46 patikrinimai, 34 patikrinimų metu (73,9 
proc. visų atliktų patikrinimų šiuose objektuose) buvo nustatyti pažeidimai bei skirtos 
administracinės nuobaudos. Lyginant 2007–2008 m. patikrinimų, kurių metu policijos areštinėse 
buvo nustatyti pažeidimai, skaičių, pastebima, kad 2008 m. jų sumažėjo 1,7 proc. 

Laisvės atėmimo vietose pažeidimai nustatomi daug dažniau nei policijos areštinėse – 2008 
m. iš laisvės atėmimo vietose atliktų 12 patikrinimų 11 patikrinimų metu buvo nustatyti visuomenės 
sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. 
 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymas objektuose, gaminančiuose su maistu 
besiliečiančius bei kosmetikos gaminius 

 
16 lentelė. 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos objektų, gaminančių su 
maistu besiliečiančius ir kosmetikos gaminius, kontrolės duomenys. 

Objekto 
pavadinimas Metai 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Kontrolė objektuose, gaminančiuose su maistu besiliečiančius bei 
kosmetikos gaminius  

Iš viso atliktų 
patikrinimų 

skaičius* 

Patikrinimų, kurių 
metu nustatyta 

pažeidimų, skaičius**  

Patikrinimų, kurių metu 
nustatyta pažeidimų, 

procentinė visų atliktų 
patikrinimų dalis (proc.) 

1. Objektai, 
gaminantys su 
maistu 
besiliečiančius 
gaminius. 

2008 43 43 20 46,5 

2. Objektai, 
gaminantys 
kosmetikos 
gaminius. 

2008 8 8 5 62,5 

* Iš viso atliktų patikrinimų skaičius vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę; 
** Patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai – vykdant periodinę  bei grįžtamąją kontrolę, kai pakartotinio 
patikrinimo metu nustatyta, kad periodinės kontrolės metu nustatyti pažeidimai nepašalinti 
 

16 lentelėje pateikiami 2008 m. kontrolės duomenys objektuose, gaminančiuose su maistu 
besiliečiančius gaminius, bei objektuose, gaminančiuose kosmetikos gaminius. Tarnybai pavaldžių 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pareigūnai vykdydami kontrolę per 2008 m. 
patikrino 43 objektus, gaminančius su maistu besiliečiančius gaminius. Šiuose objektuose buvo atlikti 
43 patikrinimai, 20 patikrinimų metu buvo nustatyti pažeidimai (tai sudarė 46,5 proc. visų 
patikrinimų). 

Vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, 2008 m. buvo patikrinti 8 objektai, gaminantys 
kosmetikos gaminius. Juose buvo atlikti 8 patikrinimai, 5 patikrinimų metu (62,5 proc. visų atliktų 
patikrinimų šiuose objektuose) nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimai. 
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Visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymas vaikų vasaros stovyklose, interneto 
kavinėse bei kituose objektuose 

 
17 lentelėje pateikiami 2008 m. kontrolės duomenys kituose objektuose, t. y. vaikų vasaros ir 

poilsio stovyklose, interneto kavinėse bei kt. (pvz., benamių nakvynės namai). 
 
17 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos kitų objektų 
kontrolės duomenys. 

Objekto 
pavadinimas Metai 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Kontrolė kituose objektuose  

Iš viso 
atliktų 

patikrinimų 
skaičius* 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
skaičius**  

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

pažeidimų, 
procentinė 
visų atliktų 
patikrinimų 
dalis (proc.) 

Metinis procentinis 
pokytis 200 –2008 

m. atliktų 
patikrinimų, kurių 

metu nustatyta 
pažeidimų 
(proc.)*** 

1.  Vaikų vasaros ir 
poilsio stovyklos 

2007 281 354 79 22,3 ↑1,6% 2008 229 289 69 23,9 
2. Interneto 
kavinės 2008 155 164 157 95,7 **** 

3. Kiti objektai 2008 9 10 2 20,0 **** 
* Iš viso atliktų patikrinimų skaičius vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę; 
 ** Patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai – vykdant periodinę bei grįžtamąją kontrolę, kai pakartotinio 
patikrinimo metu nustatyta, kad periodinės kontrolės metu nustatyti pažeidimai nepašalinti; 
*** ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo; 
**** – metinis procentinis pokytis neskaičiuotas, nes 2007 m. apie šių objektų kontrolę  duomenų nėra. 
 

Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pareigūnai, vykdantys 
kontrolę, per 2008 m. patikrino 229 vaikų vasaros ir poilsio stovyklas, kuriose buvo atlikti 289 
patikrinimai, 69 patikrinimų metu (23,9 proc. visų atliktų patikrinimų vaikų vasaros ir poilsio 
stovyklose) buvo nustatyti pažeidimai. Lyginant 2008 m. vaikų vasaros ir poilsio stovyklų 
patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, skaičių su 2007 m. tokių patikrinimų skaičiumi, 
nustatyta, kad jų padaugėjo (17 lentelė). 18 lentelėje pateikiami vasaros ir poilsio stovyklų kontrolės 
duomenys atskirose Tarnybai pavaldžiose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose. 
Šioje lentelėje matyti, kad daugiausiai pažeidimų (procentiškai) buvo nustatyta Kauno (patikrinimai, 
kurių metu nustatyti pažeidimai, sudarė net 75 proc. visų šiuose objektuose atliktų patikrinimų) ir 
Vilniaus (patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai, sudarė 58,3 proc. visų šiuose objektuose 
atliktų patikrinimų) apskrityse. Taip pat pastebima, kad šiose apskrityse patikrinimų, kurių metu 
nustatyti pažeidimai, skaičius labiausiai išaugo, lyginant su 2007 m. Vilniaus apskrityje. Patikrinimų, 
kurių metu vaikų vasaros ir poilsio stovyklose nustatyti pažeidimai, skaičius 2008 m. padidėjo net 
28,3 proc., lyginant su 2007 m., o Kauno apskrityje patikrinimų, kurių metu vaikų vasaros ir poilsio 
stovyklose nustatyti pažeidimai, skaičius 2008 m. padidėjo 13,5 proc., lyginant su 2007 m. 

2008 m. buvo patikrintos 155 interneto kavinės, jose atlikti 164 patikrinimai, 157 patikrinimų 
metu, o tai sudaro net 95,7 proc. visų interneto kavinėse atliktų patikrinimų, šiuose objektuose buvo 
nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. 
 
18 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos vaikų vasaros ir 
poilsio stovyklų kontrolės rodiklių palyginimas. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos 

Kontrolė vaikų vasaros ir poilsio stovyklose 

Kontroliuojamų 
objektų skaičius 

Patikrintų 
objektų 
skaičius 

Iš viso atliktų 
patikrinimų 

skaičius 

Patikrinimų, 
kurių metu 
nustatyta 

Patikrinimų, kurių metu 
nustatyta pažeidimų, 

procentinė visų atliktų 
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priežiūros 
įstaiga 

pažeidimų, 
skaičius 

patikrinimų dalis (proc.) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 pokytis* 
Vilniaus VSC 69 48 17 11 20 12 6 7 30,0 58,3 ↑28,3 
Kauno VSC 126 79 61 44 65 52 40 39 61,5 75,0 ↑13,5 
Klaipėdos 
VSC 32 11 32 11 69 24 15 5 21,7 20,8 ↓0,9 

Šiaulių VSC 43 23 35 23 36 25 5 5 13,9 20,0 ↑6,1 
Panevėžio 
VSC 80 56 22 15 24 23 5 7 20,8 30,4 ↑9,6 

Utenos VSC 32 39 31 39 48 50 1 0 2,1 0,0 ↓2,1 
Marijampolės 
VSC 2 20 2 20 8 25 1 0 12,5 0,0 ↓12,5 

Alytaus VSC 48 45 48 45 50 54 3 4 6,0 7,4 ↑1,4 
Tauragės 
VSC 61 0 19 0 20 0 3 0 15,0 **** **** 

Telšių VSC 16 21 14 21 14 24 0 2 0,0 8,3 ↑8,3 
Iš viso: 509 342 281 229 354 289 79 69 22,3 23,9 ↑1,6 

* Metinis procentinis pokytis (proc.) – ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo 
**** procentas neskaičiuotas, nes 2008 m. ši Tarnybai pavaldi teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga 
vaikų vasaros poilsio stovyklose kontrolės nevykdė 
 

NVSPL atlikti laboratoriniai tyrimai, vykdant visuomenės sveikatos saugos kontrolę, 
kontroliuojamuose objektuose 

 
Vykdant periodinę ir grįžtamąją kontrolę, Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigos NVSPL pateikė daugiau nei 5000 užsakymų atlikti laboratorinius tyrimus 
kontroliuojamuose objektuose. NVSPL 2667 objektuose atliko laboratorinius tyrimus, t. y. 
laboratoriniai tyrimai buvo atlikti 24,5 proc. visų patikrintų objektų, vykdant periodinę ir grįžtamąją 
kontrolę. Šiuose objektuose iš viso buvo atlikti 3856 cheminiai tyrimai, 28333 fizikiniai matavimai, 
7362 mikrobiologiniai ir 5286 parazitologiniai tyrimai. 19 lentelėje pateikiamas 2008 m. atliktų 
laboratorinių tyrimų skaičius pagal kontroliuojamus objektus. Lentelėje matyti, kad laboratoriniai 
tyrimai buvo atlikti 18,96 proc. visų patikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, 51,9 proc. visų 
patikrintų švietimo įstaigų, 47,8 proc. patikrintų socialinės globos ir slaugos įstaigų, 25,5 proc. – 
policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų bei 33,9 proc. kitų patikrintų objektų. 
 
19 lentelė. 2008 m. NVSPL atlikti tyrimai kontroliuojamuose objektuose. 

Objektas Tyrimai ir matavimai* 2008 m. atliktų tyrimų skaičius 

Teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų patikrinti objektai** 

Patikrintų objektų 
skaičius 

Procentas patikrintų 
objektų, kuriuose 

buvo atlikti  
laboratoriniai 

tyrimai 

Asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose 

Objektų, kuriuose 
atlikti tyrimai, 
skaičius** 

596 3143 18,96% 

cheminiai tyrimai 91 

 
fizikiniai matavimai 1239 
mikrobiologiniai  tyrimai 3160 
parazitologiniai tyrimai 636 

Švietimo įstaigose 
Objektų, kuriuose 
atlikti tyrimai, 
skaičius** 

1387 2673 51,9% 
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cheminiai tyrimai 2848 

 
fizikiniai matavimai 20226 
mikrobiologiniai tyrimai 1107 
parazitologiniai tyrimai 4131 

Stacionarios globos ir 
slaugos įstaigose 

Objektų, kuriuose 
atlikti tyrimai, 
skaičius** 

136 284 47,8% 

cheminiai tyrimai 1813 

 
fizikiniai matavimai 1813 
mikrobiologiniai tyrimai 124 
parazitologiniai tyrimai 365 

Policijos areštinėse ir 
laisvės atėmimo vietose 

Objektų, kuriuose 
atlikti tyrimai, 
skaičius** 

13 51 25,5% 

cheminiai tyrimai 15 
 fizikiniai matavimai 140 

mikrobiologiniai tyrimai 9 

Paslaugas 
teikiančiuose 
objektuose 

Objektų, kuriuose 
atlikti tyrimai, 
skaičius** 

383 4303 8,9% 

cheminiai tyrimai 524 

 
fizikiniai matavimai 134 
mikrobiologiniai tyrimai 1803 
parazitologiniai tyrimai 122 

Kituose objektuose 

Objektų, kuriuose 
atlikti tyrimai, 
skaičius* 

152 449 33,9% 

fizikiniai matavimai 4741 
 mikrobiologiniai tyrimai 1159 

parazitologiniai tyrimai 32 
* Duomenys pateikti NVSPL; 
** Duomenys pateikti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų. 
 

01.01.01.02.02. priemonė – Operatyviosios ir grįžtamosios valstybinės visuomenės 
sveikatos saugos kontrolės vykdymas, tiriant juridinių ir fizinių asmenų skundus, prašymus ir 
pareiškimus ar gavus kompetentingų valstybės institucijų informaciją apie visuomenės 
sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Kitų skundų, prašymų ir pranešimų 
nagrinėjimas. 

 
Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų analizė 

 
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 nagrinėti vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės 
sveikatos saugos kontrolę. 

2008 m. buvo išnagrinėti 82 skundai, iš jų 29 buvo pagrįsti (pasitvirtino – 16 (19,5 proc.), 
pasitvirtino iš dalies – 13 (15,9 proc.)), 53 – buvo nepagrįsti (nepasitvirtino – 37 (45,1 proc.), kita – 
16 (19,5 proc.)) (20 lentelė). 

 
20 lentelė. 2008 Tarnyboje išnagrinėtų skundų, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos 
saugos kontrolę, palyginimas. 

Išnagrinėti skundai Skaičiais Procentais Išnagrinėti skundai Skaičiais Procentais 

pasitvirtino 16 19,5% pagrįsti 29 35,4% 
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pasitvirtino iš dalies 13 15,9%    
nepasitvirtino 37 45,1% nepagrįsti 53 64,6% 
kita 16 19,5%    
 
21 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 Pagrį
sti 

Pagrįstų 
santykis 
su visais 

išnagrinėt
ais, 

vykdant 
OVVSSK 

(proc.) 

Pagrįstų 
santykis 

su 
išnagrinėt
ais dėl to 

paties 
ūkio 

subjekto 
(proc.) 

Nepagr
įsti 

Nepagrįst
ų santykis 
su visais 

išnagrinėt
ais, 

vykdant 
OVVSSK 

(proc.) 

Nepagrįstų 
santykis su 

išnagrinėtais 
dėl to paties 
ūkio subjekto 

(proc.) 

Viso išnagrinėta: 82 29 35,4% X 53 64,6% X 

Dėl asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų  8 7 8,5% 87,5% 1 1,2% 12,5% 

Dėl švietimo įstaigų  2 0 0,0% 0,0% 2 2,4% 100,0% 

Dėl stacionarinių globos ir 
slaugos įstaigų 2 2 2,4% 100,0% 0 0,0% 0,0% 

Dėl policijos areštinių ir 
laisvės atėmimo vietų 28 11 13,4% 39,3% 17 20,7% 60,7% 

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

Dėl kitų ūkio subjektų 33 6 7,3% 18,2% 27 32,9% 81,8% 

 
2008 m. Tarnybos specialistai išnagrinėjo 28 skundus dėl policijos areštinių ir laisvės 

atėmimo vietų (21 lentelė), iš kurių pagrįstų buvo 11 (pasitvirtino – 7, iš dalies pasitvirtino – 4), t. y. 
13,4 proc. nuo visų išnagrinėtų skundų, kurie buvo išnagrinėti vykdant operatyviąją valstybinę 
visuomenės sveikatos saugos kontrolę; nepagrįstų buvo 17 (nepasitvirtinę – 15, kita – 2), t. y. 20,7 
proc. nuo visų išnagrinėtų skundų, kurie buvo išnagrinėti vykdant operatyviąją valstybinę 
visuomenės sveikatos saugos kontrolę. 

Pagal duomenis pateiktus 3 paveiksle matyti, jog daugiausia pagrįstų skundų iš visų 
išnagrinėtų, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, buvo dėl 
policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų – 13,1 proc. Iš 2008 m. dėl policijos areštinių (21 lentelė) 
išnagrinėtų skundų 4 buvo pagrįsti, dėl laisvės atėmimo vietų išnagrinėti 24 skundai, iš kurių pagrįsti 
buvo 7 (29 proc.), nepagrįstų – 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. 
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asmens sveikatos priežiūros įstaigų  švietimo įstaigų 
stacionarinių globos ir slaugos įstaigų policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų
paslaugas teikiančių įstaigų kitų ūkio subjektų

 
3 paveikslas. Išnagrinėtų skundų, vykdant operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, 
pagrįstumo palyginimas procentais. 
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4 paveikslas. Tarnybos 2007–2008 m. išnagrinėtų skundų dėl policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų 
skaičiaus palyginimas. 
 

Palyginus 4 paveiksle 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 – mažiau 14 (83 proc.). 

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 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. 
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22 lentelė. 2008 m. 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 dalies – 1), arba 33,33 proc. visų išnagrinėtų skundų dėl paslaugas 
teikiančių įstaigų, nepagrįsti – 6 (nepasitvirtinę – 3, kita – 3), arba 66,66 proc. visų išnagrinėtų 
skundų dėl paslaugas teikiančių įstaigų. Pagrindinė šių skundų priežastis buvo dėl paslaugų, 
padariusių žalą vartotojo sveikatai, taip pat skųstasi dėl teritorijos, pastatų, patalpų įrengimo. 

Išnagrinėti skundai dėl šių paslaugas teikiančių įstaigų: kirpyklų (1 skundas), baseinų (4 
skundai), skalbyklų (3 skundai) bei apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų veiklos (1 skundas). 
Pusė skundų, išnagrinėtų dėl baseinų teikiamų paslaugų, buvo pagrįsti, kurių priežastimi buvo 
vartotojo teisių pažeidimas. Už visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus pažeidimus 
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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 (23 lentelė), matyti, kad 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. 
 
23 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 

Dėl objektų, kuriuose vykdoma 
ūkinė komercinė veikla: 10 0 0 5 5 

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

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=301455&b=�
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 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., analizuodami 2004–2008 m. duomenis, pateiktus 5 paveiksle, palyginimui naudotas 
bendras Tarnyboje išnagrinėtų dėl triukšmo skundų skaičius (t. y. 28). Taip pat 5 paveiksle 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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5 paveikslas. 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 6 
paveiksle, matyti, jog skundų dėl oro taršos (dėl cheminių medžiagų (teršalų) koncentracijos 
gyvenamosios aplinkos ore) mažėja, tačiau reikia atkreipti dėmesį, jog dėl šio veiksnio 2008 m. 
išnagrinėti skundai 36,36 proc. buvo pagrįsti. 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=297779&b=�
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6 paveikslas. 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. viso išnagrinėta 10 skundų 
(23 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. 

Siekiant užtikrinti vieningą visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymo tvarką, 
Tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-111 ,,Dėl Tiesioginės valstybinės 
visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2008, 
Nr. 146-5908) buvo patvirtintas Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės 
reglamentas, 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 bei 
Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, mėginių paėmimo tvarkos aprašas. Minėtas teisės aktas 
įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d. 

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

 
Teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose gautų, išnagrinėtų skundų, 

prašymų, pranešimų analizė 
 

Bendri operatyviosios kontrolės duomenys 
 

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2008 m. iš viso gavo 850 fizinių ir 
juridinių asmenų skundų (toliau – skundai) bei gyventojų, organizacijų, suinteresuotų įstaigų 
prašymų (pareiškimų), kuriems išaiškinti nevykdomas patikrinimas saugos kontrolės nustatyta tvarka 
(toliau – pranešimai) (7 paveikslas) (678 skundus ir 172 pranešimus). 

Iš visų gautų skundų teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų visuomenės sveikatos 
specialistai išnagrinėjo 545 (t. y. 80,4 proc. visų gautų skundų). 261 skundas (47,9 proc. visų 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=268647&b=�
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išnagrinėtų) buvo pagrįstas ir 284 skundai – nepagrįsti (51,2 proc. visų išnagrinėtų skundų). Vykdant 
visuomenės sveikatos saugos kontrolę pagal vartotojų skundus už nustatytus teisės aktų pažeidimus 
už juos atsakingiems asmenims buvo skirtos administracinės nuobaudos. 

2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai gavo 172 pranešimus, 
į kuriuos pateikė 129 išaiškinimus (75 proc. visų gautų pranešimų). 

164 skundai buvo persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti kitoms institucijoms. 
 

 
7 paveikslas. 2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gauti ir 
išnagrinėti skundai ir pranešimai. 

 
8 paveiksle, analizuojant 2007–2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigų gautų ir išnagrinėtų skundų ir pranešimų skaičių, pastebima, kad 2008 m. skundų ir 
pranešimų buvo gauta 6,0 proc. daugiau nei 2007 m., tačiau lyginant su 2007 m., 2008 m. sumažėjo 
gautų skundų skaičius. Atsižvelgiant į tai, 2008 m. taip pat sumažėjo ir teritorinių visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų išnagrinėtų skundų skaičius. 2008 m., lyginant su 2007 m., daugiau 
skundų (26,2 proc. daugiau) buvo persiųsta nagrinėti pagal kompetenciją kitoms institucijoms. 
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8 paveikslas. 2007–2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gauti 
ir išnagrinėti skundai ir pranešimai. 

 

 
9 paveikslas. 2006–2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gauti 
ir išnagrinėti skundai ir pranešimai. 
 

9 paveiksle analizuojant 2006–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
gautus ir išnagrinėtus skundus ir pranešimus, pastebima, kad 2007 m., lyginant su 2006 m., 
teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos iš viso gavo mažiau skundų: 2006 m. – 988 
skundus, 2007 m. – 799 skundus. 2008 m. gautų skundų ir pranešimų skaičius vėl padidėjo iki 850. Iš 
visų išnagrinėtų skundų 2006 m. pagrįstų skundų buvo 400. Kaip minėta anksčiau, 2007 m. iš visų 
išnagrinėtų skundų pagrįstų buvo 283, o 2008 m. – 264. Palyginus 2006–2008 m. teritorinių 
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visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus duomenis apie pagrįstus skundus, galima daryti 
išvadą, kad 2008 m. pagrįstų skundų teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos gavo mažiau 
nei 2006 m. ir 2007 m. 

24 lentelėje analizuojant gautų ir išnagrinėtų skundų skaičių atskirose teritorinėse visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad daugiausiai skundų bei pranešimų gavo didžiosios 
teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių visuomenės 
sveikatos centrai bei Alytaus visuomenės sveikatos centras. Lyginant 2007–2008 m. gautų skundų bei 
pranešimų skaičių, nustatyta, kad 2008 m. daugiau skundų ir pranešimų nei 2007 m. gavo Utenos, 
Alytaus, Kauno  visuomenės sveikatos centrai – 2008 m. gautų skundų pranešimų skaičius, lyginant su 
2007 m., šiuose centruose išaugo daugiau nei 20 proc. Taip pat daugiau skundų ir pranešimų gavo 
Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio visuomenės sveikatos centrai. Gautų skundų ir pranešimų skaičius 
2008 m., lyginant su 2007 m., labiausiai sumažėjo Telšių (čia skundų ir pranešimų gauta net 73,1 proc. 
mažiau nei 2007 m.) bei Tauragės (2008 m. gauta 27,3 proc. skundų ir pranešimų mažiau nei 2007 
m.), taip pat mažiau skundų gavo Šiaulių bei Marijampolės visuomenės sveikatos centrai. 

24 lentelėje pateikiamas teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 2007–2008 m. 
išnagrinėtų skundų skaičius. Iš lentelėje pateikiamų duomenų matyti, kad dauguma teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 2008 m. išnagrinėjo mažiau skundų, lyginant su 2007 m., 
kadangi 2008 m. daugiau skundų buvo persiųsta pagal kompetenciją nagrinėti kitoms institucijoms (8 
paveikslas). 
 
24 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gauti ir išnagrinėti skundai / 
pranešimai. 

Teritorinė 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
įstaiga 

Gauti ir išnagrinėti skundai bei pranešimai  
Gauta skundų, pranešimų Išnagrinėti skundai Gauti, atsakyti pranešimai 

2007 
m. 

2008 
m. 

Metinis 
procentinis 

pokytis 
(proc.) 

2007 
m. 

2008 
m. 

Metinis 
procentinis 

pokytis 
(proc.) 

2008 m. 
gauti 

pranešimai 

2008 m. 
pateikti 

išaiškinimai 

Pateiktų 
išaiškinimų 
procentas 

(proc.)   

Vilniaus VSC 227 249 ↑9,7 179 166 ↓12,2 57 24 42,1 
Kauno VSC 177 214 ↑20,9 152 132 ↓24,2 30 28 93,3 
Klaipėdos 
VSC 95 103 ↑8,4 83 54 ↓34,9 37 33 89,2 

Šiaulių VSC 125 116 ↓7,2 111 89 ↓12,1 0 0  
Panevėžio 
VSC 42 43 ↑2,4 34 30 ↓11,2 11 7 63,6 

Utenos VSC 18 23 ↑27,8 13 18 ↑6,0 0 0  
Marijampolės 
VSC 37 35 ↓5,4 28 18 ↓24,2 15 15 100 

Alytaus VSC 41 52 ↑26,8 36 24 ↓41,7 22 22 100 
Tauragės 
VSC 11 8 ↓27,3 9 7 ↑5,7 0 0  

Telšių VSC 26 7 ↓73,1 20 7 ↑23,1 0 0  
Iš viso: 799 850 ↑6,4 665 545 ↓19,1 172 129 75 

  * ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo 
 
Analizuojant 2008 m. gautus pranešimus (24 lentelė), matyti, kad pranešimų, kurių metu 

nevykdoma kontrolė, daugiausiai gavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Alytaus visuomenės sveikatos 
centrai. Vertinant procentinę pateiktų išaiškinimų dalį pagal gautus pranešimus pastebima, kad 
daugiausiai (į visus pranešimus) išaiškinimų pateikė Alytaus ir Marijampolės visuomenės sveikatos 
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centrų specialistai, šiek tiek mažiau išaiškinimų gyventojams, organizacijoms, suinteresuotoms 
įstaigoms pateikė Kauno ir Klaipėdos visuomenės sveikatos centrų specialistai. 

25 lentelėje analizuojant gautų ir išnagrinėtų skundų skaičių atskirose teritorinėse visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad daugiausiai skundų bei pranešimų gavo didžiosios 
teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių visuomenės 
sveikatos centrai bei Alytaus visuomenės sveikatos centras. Lyginant 2007 2008 m. gautų skundų bei 
pranešimų skaičių, nustatyta, kad 2008 m. daugiau skundų ir pranešimų nei 2007 m. gavo Utenos, 
Alytaus, Kauno  visuomenės sveikatos centrai – 2008 m. gautų skundų pranešimų skaičius, lyginant 
su 2007 m., šiuose centruose išaugo daugiau nei 20 proc. Taip pat daugiau skundų ir pranešimų gavo 
Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio visuomenės sveikatos centrai. Gautų skundų ir pranešimų skaičius 
2008 m., lyginant su 2007 m., labiausiai sumažėjo Telšių (čia skundų ir pranešimų gauta net 73,1 
proc. mažiau nei 2007 m.) bei Tauragės (2008 m. gauta 27,3 proc. skundų ir pranešimų mažiau nei 
2007 m.), taip pat mažiau skundų gavo Šiaulių bei Marijampolės visuomenės sveikatos centrai. 
 
25 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų išnagrinėtų skundų analizė. 

Teritorinė 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
įstaiga 

Gauti ir išnagrinėti skundai bei pranešimai  
Gauta skundų, pranešimų Išnagrinėti skundai Gauti, atsakyti pranešimai 

2007 
m. 

2008 
m. 

Metinis 
procentinis 

pokytis 
(proc.) 

2007 
m. 

2008 
m. 

Metinis 
procentinis 

pokytis 
(proc.) 

2008 m. 
gauti 

pranešimai 

2008 m. 
pateikti 

išaiškinimai 

Pateiktų 
išaiškinimų 
procentas 

(proc.)   

Vilniaus VSC 227 249 ↑9,7 179 166 ↓12,2 57 24 42,1 
Kauno VSC 177 214 ↑20,9 152 132 ↓24,2 30 28 93,3 
Klaipėdos 
VSC 95 103 ↑8,4 83 54 ↓34,9 37 33 89,2 

Šiaulių VSC 125 116 ↓7,2 111 89 ↓12,1 0 0  
Panevėžio 
VSC 42 43 ↑2,4 34 30 ↓11,2 11 7 63,6 

Utenos VSC 18 23 ↑27,8 13 18 ↑6,0 0 0  
Marijampolės 
VSC 37 35 ↓5,4 28 18 ↓24,2 15 15 100 

Alytaus VSC 41 52 ↑26,8 36 24 ↓41,7 22 22 100 
Tauragės 
VSC 11 8 ↓27,3 9 7 ↑5,7 0 0  

Telšių VSC 26 7 ↓73,1 20 7 ↑23,1 0 0  
Iš viso: 799 850 ↑6,4 665 545 ↓19,1 172 129 75 

* ↓ – sumažėjo, ↑ – išaugo; 
 

Vykdant operatyviąją saugos kontrolę, 2008 m. Tarnybai pavaldi NVSPL iš teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gavo 244 užsakymus atlikti laboratorinius tyrimus 
objektuose, dėl kurių skųstasi ar kreiptasi. NVSPL šiuose objektuose atliko 284 cheminius tyrimus, 
1372 fizikinius matavimus, 150 mikrobiologinių tyrimų bei 4 parazitologinius tyrimus. 

 
Fizinių ir juridinių asmenų skundai pagal kontroliuojamus objektus 

 
10 paveiksle analizuojant 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gautus 

skundus pagal kontroliuojamus objektus, pastebima, kad daugiausiai jų buvo gauta dėl kitos veiklos – 
t. y. ne dėl objektų, kuriuose vykdoma kontrolė nustatyta tvarka. Šie skundai sudarė net 68 proc. visų 
gautų skundų (šių skundų priežastys analizuojamos 12 paveiksle). Kitą didelę 2008 m. gautų skundų 
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dalį sudarė skundai dėl paslaugas teikiančių objektų (šie skundai sudarė 12,1 proc. visų 2008 m. 
gautų skundų) bei dėl švietimo įstaigų (9,1 proc. visų gautų skundų). 

 

 
10 paveikslas. 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gautų skundų išskirstymas 
pagal kontroliuojamus objektus. 

 
2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai išnagrinėjo 80,4 proc. 

visų gautų skundų – likusi dalis buvo persiųsta pagal kompetenciją nagrinėti kitoms institucijoms 
arba skundų nagrinėjimas perkeltas į 2009 m. Iš visų 2008 m. gautų skundų dėl kitos veiklos buvo 
išnagrinėta 74,6 proc.; išnagrinėti 93,9 proc. gautų skundų dėl paslaugas teikiančių objektų; 95,2 
proc. gautų skundų dėl švietimo įstaigų; 86,0 proc. gautų skundų dėl policijos areštinių ir laisvės 
atėmimo vietų; 96,8 proc. gautų skundų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei beveik visi gauti 
skundai dėl stacionarios globos ir slaugos įstaigų (7 paveikslas). 

Iš išnagrinėtų 344  skundų dėl kitos veiklos 134 skundai (39,0 proc.) buvo pagrįsti. 2008 m. 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistams išnagrinėjus 61 skundą dėl paslaugas 
teikiančių įstaigų, paaiškėjo, kad daugiau nei pusę jų yra pagrįsti (pagrįsti skundai sudarė 52,5 proc. 
visų išnagrinėtų skundų dėl paslaugas teikiančių objektų). Tačiau dauguma specialistų išnagrinėtų 
skundų dėl švietimo įstaigų buvo pagrįsti – jie sudarė net 84,8 proc. visų išnagrinėtų skundų. Kiek 
mažiau, 62,8 proc. visų išnagrinėtų skundų dėl šių įstaigų, sudarė pagrįsti skundai dėl policijos 
areštinių ir laisvės atėmimo vietų bei pagrįsti skundai dėl  asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
(pagrįsti skundai sudarė 53,3 proc. visų išnagrinėtų skundų dėl šių įstaigų). Mažiausią dalį pagrįstų 
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skundų (42,9 proc. visų išnagrinėtų skundų dėl šių įstaigų) sudarė skundai dėl socialinės globos ir 
slaugos įstaigų. 

 
Fizinių ir juridinių asmenų skundai dėl paslaugas teikiančių įstaigų 

 

 
11 paveikslas. Tarnybos pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 2005–2008 m. 
gautų skundų dėl nesaugių ar netinkamų paslaugų palyginimas. 

 
2008 m. 66 Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gauti 

skundai buvo dėl paslaugas teikiančių objektų: kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio 
salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų 
neatitikties teisės aktų reikalavimams. Iš jų 31 skundas, t. y. 50,0 proc. visų išnagrinėtų skundų dėl 
paslaugas teikiančių įstaigų, buvo pagrįstas. Vykdant visuomenės sveikatos saugos kontrolę pagal 
vartotojų skundus už nustatytus teisės aktų pažeidimus buvo taikytos administracinės nuobaudos. 

11 paveiksle, išanalizavus 2005–2008 m. gautus skundus dėl nesaugių ar netinkamų paslaugų, 
pastebima, kad gautų skundų skaičius nuo 2005 m. iki 2007 m. smarkiai išaugo: 2005 m. buvo gauti 
54 tokie skundai, 2006 m. – 65, o 2007 m. – net 72, tačiau 2008 m. gautų skundų skaičius sumažėjo 
iki 66 skundų per metus, t. y. gautų skundų skaičius beveik toks pat, koks buvo 2006 m. 8 paveiksle, 
analizuojant pagrįstų skundų kitimo tendencijas 2005–2008 m., pastebima, kad šiame laikotarpyje 
pagrįstų skundų skaičius tendencingai mažėjo nuo 40 pagrįstų skundų 2005 m., 38 pagrįstų skundų 
2006 m., 36 pagrįstų skundų 2007 m. ir 31 pagrįsto skundo 2008 m. 

 
Fizinių ir juridinių asmenų skundai dėl kitų objektų 

 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos gavo 461 

skundą dėl kitos veiklos: stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo, dėl gyvenamųjų ar viešojo 
naudojimo pastatų oro temperatūros, oro drėgmės, oro judėjimo greičio, žmogaus kūną veikiančios 
vibracijos, elektromagnetinės spinduliuotės ir kt. Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistai pagal kompetenciją išnagrinėjo 334 tokius skundus. Iš jų 134 skundai, t. y. 39 proc. visų 
išnagrinėtų šių skundų, buvo pagrįsti. Vykdant visuomenės sveikatos saugos kontrolę pagal vartotojų 
skundus už nustatytus teisės aktų pažeidimus buvo taikytos administracinės nuobaudos. 
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12 paveikslas. 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gautų skundų dėl kitos veiklos 
išskirstymas pagal šių skundų pobūdį. 

 
12 paveiksle analizuojami kiti gauti skundai pagal pagrindines jų priežastis. 2008 m. 

teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos daugiausiai skundų gavo dėl keliamo triukšmo – 
169 skundus, šie skundai sudarė 36,7 proc. visų gautų skundų dėl kitos veiklos. Iš jų išnagrinėti 138 
skundai, 37 buvo pagrįsti (26,8 proc. išnagrinėtų skundų dėl keliamo triukšmo). Daug skundų gauta 
dėl įvairių kitų priežasčių (dėl kanalizacijos avarijų, įtariamos vandentiekio vandens taršos, aplinkos 
taršos, gyvūnų laikymo, neaiškios kilmės kvapų, kaimynų kenkimo sveikatai nuodijant, ritualinių 
paslaugų veiklos, kapinių priežiūros, dėl mašinų remonto dirbtuvės veiklos gyvenamame name, dėl 
netvarkomo lauko tualeto, dėl užteršto tvenkinio vandens, nuotekų smarvės, konteinerių, pastatytų 
per arti gyvenamųjų namų, blogų darbo sąlygų, netvarkos kieme ir kt.), iš šių gautų skundų 
išnagrinėta 70 (64,9 proc. gautų skundų dėl kitos priežasties) – 54,3 proc. išnagrinėtų skundų buvo 
pagrįsti. 2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos gavo 36 skundus dėl judriojo 
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ryšio bazinių stočių, iš jų išnagrinėjo 32, pagrįsti buvo tik 9 skundai. Gauti 35 skundai dėl teritorijos, 
pastatų ar patalpų įrengimo, iš kurių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 
pagal kompetenciją išnagrinėjo 22 skundus (beveik 60 proc. buvo pagrįsti). Teritorinės visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigos gavo 32 skundus dėl plataus poveikio (apima 2 ir daugiau cheminius ir / 
ar fizikinius ir / ar biologinius veiksnius) dirgiklių, iš jų pagal kompetenciją buvo išnagrinėti 25 
skundai, 17 (68 proc.) buvo pagrįsti skundai. 2008 m. gauta po 17 skundų dėl netinkamo patalpų 
vėdinimo ir netinkamos patalpų priežiūros. Iš gautų skundų dėl netinkamo patalpų vėdinimo 
išnagrinėta 11 skundų, iš jų tik 3 skundai buvo pagrįsti. Iš gautų skundų dėl netinkamos patalpų 
priežiūros pagal kompetenciją išnagrinėti 4 skundai – 2 skundai buvo pagrįsti. Kiek mažiau skundų 
2008 m. gauta dėl elektromagnetinės spinduliuotės (13 skundų), dėl vibracijos (5 skundai), dėl 
temperatūros neatitikimo (4 skundai). Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistams pagal kompetenciją išnagrinėjus šiuos skundus, nustatyta, kad 2 išnagrinėti skundai dėl 
elektromagnetinės spinduliuotės, 3 skundai dėl vibracijos ir 2 skundai dėl temperatūros neatitikimo 
buvo pagrįsti. 
 

01.01.01.02.03. priemonė – Operatyviosios valstybinės visuomenės sveikatos saugos 
kontrolės vykdymas – visuomenės sveikatos priežiūros priemonių cheminio ir biologinio 
užterštumo atvejais organizavimas, vykdymas arba koordinavimas. 

Organizuodama, vykdydama arba koordinuodama visuomenės sveikatos priežiūros priemones 
cheminio ir biologinio užterštumo atvejais NVSPL 2008 m. atliko 33 cheminius tyrimus, 12 fizikinių 
matavimų bei 4 mikrobiologinius tyrimus. 
 

01.01.01.02.04. priemonė – Visuomenės informavimas valstybinės visuomenės sveikatos 
saugos kontrolės klausimais. 

2008 m. Vilniaus visuomenės sveikatos centre buvo organizuotas seminaras „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“. 

Tarnyba kartu su Lietuvos pakuotojų asociacija 2008 m. organizavo seminarą Lietuvos 
įmonėms, gaminančioms medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maisto produktais. Seminaro tikslas 
– 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. Taip pat nagrinėti 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; 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. 

Informuojant visuomenę valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimais 
Tarnyba 2008 m. parengė ir išplatino 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 ,,Vartotojų teisių apsauga – 
visuomenės sveikatos specialistų akiratyje“, kuris buvo paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje, 
išplatino pranešimą spaudai ,,Pažeidimų mokykloje vis dar gausu“, pateikė medžiagą ir komentarą 
ELTOS korespondentės straipsniui „Beveik trečdalyje mokyklų atšalus orams nėra kur rengti fizinės 
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kultūros pamokų“. Taip pat 2008 m. visuomenė informuota valstybinės visuomenės sveikatos saugos 
kontrolės klausimais per televizijos bei radijo laidas: duotas interviu ,,M-1 plius“ radijui dėl HN 
117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytų reikalavimų tatuiravimo 
paslaugoms, tiesioginio eterio metu duotas interviu dėl teikiamų soliariumo paslaugų saugos (kaip 
saugiai naudotis soliariumu, kokią riziką sveikatai kelia nesaikingas deginimasis soliariume ir pan.) 
Lietuvos radijo laidai ,,Ryto garsai“, 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, dalyvauta ,,Žinių radijo“ tiesioginio eterio laidoje apie 
soliariumų ir baseinų paslaugų saugą, reikalavimus šioms paslaugoms teikti, informaciją vartotojams, 
situaciją Lietuvoje. 

 

 
13 paveikslas. 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytas visuomenės 
informavimas visuomenės sveikatos saugos kontrolės bei vartotojų teisių apsaugos klausimais. 

 
2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos aktyviai vykdė visuomenės 

informavimą visuomenės sveikatos saugos kontrolės bei vartotojų apsaugos klausimais (13 
paveikslas). Per šiuos metus teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai parengė ir 
visuomenės informavimo priemonėms pateikė 147 straipsnius bei 92 pranešimus. Net 212 kartų davė 
interviu televizijos bei radijo laidoms, spaudai. 2008 m. buvo perskaitytos 124 paskaitos / pranešimai 
visuomenei aktualiais kontrolės ar vartotojų teisių apsaugos klausimais. Teritorinės visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigos išleido 13 skirtingų pavadinimų aktualios informacinės medžiagos 
(lankstinukų, skrajučių ir pan.) 990 egzempliorių tiražu. Tarnybai pavaldžių įstaigų specialistai 
parengė ir eksponavo 16 skirtingų pavadinimų stendų. 

 
01.01.01.02.05. priemonė – Naujų laboratorinių tyrimo metodų diegimas. 
 
2008 m. NVSPL įdiegė 9 naujus laboratorinių tyrimo metodus: 
1) Mikrobiologija. Europos farmakopėjos 6 leidimo mikrobiologinių tyrimų įdiegimas; 
2) Mikrobiologija. ISO11737-1-Medicinos priemonių sterilizavimas; 
3) Mikrobiologija. ISO 21149 Aerobinių mesofilinių bakterijų aptikimas ir skaičiavimas; 
4) Chemija. Drėgmės kiekio nustatymas dirvožemyje; 
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5) Chemija. Sulfatų kiekio nustatymas dirvožemyje; 
6) Chemija. Gyvenamosios aplinkos oro mėginių paėmimas sorbciniais vamzdeliais; 
7) Chemija. Natrio hipiochlorito kiekio nustatymas vandenyje; 
8) Mikrobiologija. ISO 21149 Aerobinių mezofilinių bakterijų aptikimas ir skaičiavimas 

kosmetikoje; 
9) Mikrobiologija. E. coli toksinų VT1, VT2 ir AEA nustatymas PRG metodu. 

 
Uždavinys: 
01.01.01.03. Užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią 

aplinką. 
 
Įgyvendindama šį uždavinį 2008 m. Tarnyba parengė Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 

(Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574) pakeitimo įstatymo projektą, kuris suderintas su Europos 
teisės departamentu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybine ne maisto produktų 
inspekcija ir Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Taip pat buvo parengtas Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 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 projektas, 
kuris suderintas su Respublikiniu mitybos centru, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos Visuomenės sveikatos departamentu, Savigydos pramonės asociacija, Valstybine maisto 
ir veterinarijos tarnyba. 

Įgyvendindama Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų 
strategijos įgyvendinimo priemonių 2006–2008 metų plano 2.8. priemonę, Tarnyba parengė ir 
pristatė Nacionalinės aplinkos sveikatinimo veiksmų 2003–2006 m. programos įgyvendinimo 
įvertinimo ataskaitą. 

 
01.01.01.03.01. priemonė – Leidimų-higienos pasų ir maisto tvarkymo subjektų veiklos 

vykdymo sąlygų vertinimo protokolų išdavimas. Leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi 
priežiūra. Fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pranešimų tyrimas. 

 
 

Leidimų-higienos pasų išdavimas 
 
27 lentelė. 2008 m. leidimų-higienos pasų išdavimas. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos priežiūros 
įstaiga 

Leidimų-higienos pasų išdavimas 

Gautos 
paraiškos 

Parengtos 
ūkinės 

komercinės 
veiklos 

vykdymo 
sąlygų 

patikrinimo 
pažymos  

Pažymos, kurių 
išvadose 

nurodoma, kad 
ūkinės 

komercinės 
veiklos sąlygos 

atitinka 
visuomenės 

sveikatos saugos 
teisės aktų 

reikalavimus 

Pažymos, kurių 
išvadose 

nurodoma, kad 
ūkinės 

komercinės 
veiklos sąlygos 

neatitinka 
visuomenės 

sveikatos saugos 
teisės aktų 

reikalavimų 

Išduoti 
leidimai-
higienos 

pasai 

Neišduoti 
leidimai-
higienos 

pasai 
Vilniaus VSC 2090 1550 1436 114 1394 252 
Kauno VSC 1508 1115 1014 101 1089 187 
Klaipėdos VSC 878 704 660 44 660 124 
Šiaulių VSC 591 557 511 46 511 63 
Panevėžio VSC 602 528 505 23 513 33 
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Utenos VSC 334 311 295 16 295 24 
Marijampolės VSC 345 327 303 24 303 22 
Alytaus VSC 463 463 459 4 459 4 
Tauragės VSC 284 263 255 8 255 8 
Telšių VSC 393 348 330 18 339 46 
Bendras skaičius 7488 6166 5768 398 5818 763 
 

27 lentelėje pateikiami pagrindiniai leidimų-higienos pasų išdavimo rodikliai pagal teritorines 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas. 2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigos gavo 7488 paraiškas gauti leidimą-higienos pasą. Iš jų 96 paraiškas 
pareiškėjai atsiėmė. Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos parengė 6166 ūkinės 
komercinės veiklos vykdymo sąlygų patikrinimo pažymas: 5768 pažymų (93,5 proc. visų pažymų) 
išvadose nurodoma, jog ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos 
teisės aktų reikalavimus; 398 pažymų išvadose nurodoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos 
neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų (6,4 proc. visų pažymų). 2008 m. 
buvo išduota 5818 leidimų-higienos pasų (tai sudarė 77,7 proc. visų gautų paraiškų gauti leidimą-
higienos pasą), neišduoti 763 leidimai-higienos pasai (tai sudarė 10,6 proc. visų gautų paraiškų gauti 
leidimą-higienos pasą). Leidimų-higienos pasų neišdavimo priežastys: 394 leidimai-higienos pasai 
nebuvo išduoti, nes ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų patikrinimo pažymos išvadose 
nurodoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 
reikalavimų; 96 leidimai-higienos pasai nebuvo išduoti, nes pareiškėjas nesudarė leidimus-higienos 
pasus išduodančiai institucijai, t. y. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos specialistams, 
galimybių atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų įvertinimo; 273 leidimai-higienos pasai 
neišduoti, nes per 45 dienas nuo leidimų-higienos pasų išdavimo Taisyklių 22 punkte nurodyto rašto 
išsiuntimo dienos pareiškėjas nepateikė laboratorinių tyrimų, reikalingų ūkinės komercinės veiklos 
sąlygoms patikrinti, protokolų (27 lentelė). 
 
28 lentelė. 2007–2008 m. leidimų-higienos pasų išdavimo rodiklių palyginimas. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos priežiūros 
įstaiga 

Leidimų-higienos pasų išdavimas 2007–2008  m. 

Gautos paraiškos 

Parengtos ūkinės 
komercinės veiklos 

vykdymo sąlygų 
patikrinimo pažymos  

Pažymos, kurių 
išvadose nurodoma, 

kad ūkinės komercinės 
veiklos sąlygos atitinka 
visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų 
reikalavimus 

Išduoti leidimai-
higienos pasai 

2007 2008 %* 2007 2008 %** 2007 2008 %*** 2007 2008 
%***

* 

Vilniaus VSC 1703 2090 ↑22,7 1691 1550 ↓25,1 1688 1436 ↓7,2 1688 1394 ↓32,4 

Kauno VSC 1690 1508 ↓10,8 1612 1115 ↓21,4 1540 1014 ↓4,6 1618 1089 ↓23,5 

Klaipėdos VSC 599 878 ↑46,6 544 704 ↓10,6 503 660 ↑1,3 503 660 ↓8,8 

Šiaulių VSC 600 591 ↓1,5 580 557 ↓2,4 569 511 ↓6,4 583 511 ↓10,7 

Panevėžio VSC 658 602 ↓8,5 640 528 ↓9,6 629 505 ↓2,6 636 613 ↑5,2 

Utenos VSC 358 334 ↓6,7 356 311 ↓6,3 356 295 ↓5,1 367 295 ↓14,2 

Marijampolės VSC 325 345 ↑6,2 308 327 0,0 308 303 ↓7,3 319 303 ↓10,3 
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Alytaus VSC 423 463 ↑9,5 387 463 ↑8,5 384 459 ↓0,1 418 459 ↑0,3 

Tauragės VSC 222 284 ↑27,9 215 263 ↓4,2 205 255 ↑1,6 215 255 ↓7,1 

Telšių VSC 322 393 ↑22,0 125 348 ↑49,7 120 330 ↓1,2 325 339 ↓14,7 

Bendras skaičius 6900 7488 ↑8,5 6458 6166 ↓11,2 6302 5768 ↓4,0 6672 5818 ↓19,0 
%* - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant 2007 m. ir 2008 m. rodiklius. 
%** - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant gautas paraiškas ir parengtas pažymas 2007 m. su tais 
pačiais rodikliais 2008 m. 
%*** - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant bendrą parengtų pažymų skaičių, skaičiuojant pažymų, 
kurių išvadose nurodoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 
reikalavimus 2007 m. su tais pačiais rodikliais 2008 m. 
%**** - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant bendrą gautų paraiškų skaičių ir išduotų leidimų-
higienos pasų skaičių 2007 m. su tais pačiais rodikliais 2008 m. 
↑ - padidėjo; ↓ - sumažėjo 

 
28 lentelėje pateikiamas teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų leidimų-higienos 

pasų išdavimo rodiklių 2007–2008 m. palyginimas. Analizuojant šiuos rodiklius pastebima, kad 
bendrai teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2008 m. gavo daugiau paraiškų leidimui-
higienos pasui gauti nei 2007 m. (gautų paraiškų skaičius per šiuos metus išaugo 8,5 proc.). Vertinant 
gautų paraiškų leidimui-higienos pasui gauti atskirose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigose, pastebima, kad 2008 m. šių paraiškų mažiau gavo Kauno (per metus gautų paraiškų 
skaičius sumažėjo 10,8 proc.), Šiaulių (nuo 2007 m. gautų paraiškų skaičius sumažėjo 1,5 proc.), 
Panevėžio (gautų paraiškų, lyginant 2007 m. ir 2008 m., skaičius sumažėjo 8,5 proc.) ir Utenos (per 
metus gautų paraiškų skaičius šiame centre sumažėjo 6,7 proc.) visuomenės sveikatos centrai. 2008 
m. daugiau paraiškų gauti leidimą-higienos pasą gavo Vilniaus, Klaipėdos (čia gautų paraiškų 
skaičius išaugo net 46,6 proc.), Marijampolės, Alytaus, Tauragės ir Telšių visuomenės sveikatos 
centrai. Analizuojant teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų parengtų ūkinės 
komercinės veiklos vykdymo sąlygų patikrinimų pažymų skaičių (28 lentelė), šį skaičių vertinant 
pagal gautas paraiškas leidimui-higienos pasui gauti, pastebima, kad 2008 m. dauguma teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros centrų parengė mažiau pažymų, lyginant su 2007 m. 2008 m. 
parengtų ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų pažymų skaičiumi, vertinant pagal 2008 m. 
gautas paraiškas gauti leidimą-higienos pasą, pastebimai išaugo Telšių visuomenės sveikatos centre – 
čia 2007 m. buvo parengtos 125 ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų patikrinimų pažymos, o 
2008 m. jų parengta 348, nors tiek 2007 m., tiek 2008 m. gautų paraiškų gauti leidimą-higienos pasą 
šiame visuomenės sveikatos centre buvo beveik toks pat (2007 m. gautos 322 paraiškos leidimui-
higienos pasui gauti, o 2008 m. šių paraiškų gauta 393). Parengtų ūkinės komercinės veiklos 
patikrinimo pažymų skaičius išaugo Alytaus visuomenės sveikatos centre (2008 m. šis centras 
parengė 8,5 proc. daugiau pažymų, vertinant pagal gautas paraiškas leidimui-higienos pasui gauti, nei 
2007 m.). 28 lentelėje analizuojant paraiškas, kurių išvadose nurodoma, kad ūkinės komercinės 
veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus pagal bendrą parengtų 
ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų patikrinimo pažymų skaičių, pastebima, kad daugumoje 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 2008 m. pažymų, kurių išvadose nurodoma, kad 
ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, 
sumažėjo, nors ir nežymiai. Tik dviejose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose 
(Klaipėdos ir Tauragės visuomenės sveikatos centruose) 2008 m. pažymų, kurių išvadose nurodoma, 
kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės 
aktų reikalavimus, padidėjo. 28 lentelėje, vertinant 2008 m. išduotų leidimų-higienos pasų skaičių, 
pagal gautas paraiškas leidimui-higienos pasui gauti, ir lyginant su 2007 m., pastebima, kad 2008 m. 
dauguma teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų leidimų-higienos pasų išdavė mažiau nei 
2007 m. Daugiau leidimų-higienos pasų 2008 m., vertinant pagal gautas paraiškas leidimui-higienos 
pasui gauti, išdavė Panevėžio (5,2 proc. daugiau nei 2007 m.) ir Alytaus (0,3 proc. daugiau nei 2007 
m.) visuomenės sveikatos centrai. 
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14 paveiksle analizuojant Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigų išduotų leidimų-higienos pasų skaičių 2005–2008 m., matyti, kad daugiausiai per šiuos metus 
leidimų-higienos pasų išduota 2006 m. (2006 m. visoje Lietuvoje buvo išduotas 11501 leidimas-
higienos pasas). 2007 m. bendras išduotų leidimų-higienos pasų skaičius sumažėjo beveik per pusę, 
dar mažiau leidimų-higienos pasų išduota 2008 m.  – 5818. Analizuojant atskirų teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 2005–2008 m. išduotų leidimų-higienos pasų skaičių, 
tendencijos išlieka tos pačios – dauguma teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 2006 m. 
išdavė leidimų-higienos pasų beveik dvigubai daugiau nei 2005 m., 2007 m. išduotų leidimų-higienos 
pasų skaičius beveik visose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose pastebimai 
sumažėjo (2007 m. leidimų-higienos pasų išduota daugiau nei 2006 m. tik Tauragės apskrityje), 
lyginant su 2006 m., 2008 m. išduotų leidimų-higienos pasų skaičius beveik visose apskrityse 
(išskyrus Klaipėdos, Alytaus, Tauragės ir Telšių apskritis) išaugo, lyginant su 2007 m. 

 

 
14 paveikslas. 2005–2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
išduotų leidimų-higienos pasų skaičiaus palyginimas. 
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2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos gavo 12 
prašymų išduoti leidimo-higienos paso dublikatą ir išdavė 11 leidimo-higienos paso dublikatų (2007 
m. buvo išduoti 8 leidimo-higienos paso dublikatai). 2008 m. gauti 174 prašymai patikslinti leidimą-
higienos pasą ir patikslinti 169 leidimai-higienos pasai (97,1 proc. visų gautų prašymų). 

2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai panaikino 209 
leidimų-higienos pasų galiojimus. Leidimų-higienos pasų galiojimų panaikinimo priežastys: 63 
leidimai-higienos pasų galiojimai buvo panaikinti, nes leidimo-higienos paso turėtojas pateikė 
prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą; 39 leidimų-higienos pasų galiojimai panaikinti, 
nes juridinis asmuo buvo likviduojamas ar reorganizuojamas; 72 leidimų-higienos pasų galiojimai 
panaikinti patikslinus leidimą-higienos pasą; 35 leidimų-higienos pasų galiojimas panaikintas, nes 
fizinis ar juridinis asmuo neatvyko atsiimti išduoto leidimo-higienos paso. 

2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos sustabdė 6 leidimų-higienos pasų 
galiojimą. 

Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2008 m. gavo 31 
skundą dėl leidimo-higienos paso išdavimo (2007 m. gauta 14 skundų). 45,8 proc. išnagrinėtų skundų 
dėl leidimo-higienos paso išdavimo sudarė pagrįsti skundai. Vertinant pagrįstų skundų 2007–2008 m. 
metinį procentinį pokytį, nustatyta, kad per metus dėl leidimo-higienos paso išdavimo net 15,1 proc. 
padaugėjo pagrįstų skundų (2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gautų ir 
išnagrinėtų skundų skaičius atskirose įstaigose pateikiamas 28 lentelėje). 
 
28 lentelė. 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros skundų dėl leidimo-higienos paso 
išdavimo nagrinėjimas. 

Teritorinė visuomenės 
sveikatos priežiūros 

įstaiga 

Skundų dėl leidimų- higienos  pasų išdavimo nagrinėjimas 

Gauti 
skundai 

Išnagrinėti 
skundai 

Pagrįsti 
skundai 

Pagrįstų skundų 
procentinė visų 

išnagrinėtų 
skundų dalis 

(proc.) 
Nepagrįsti 

skundai 

Nepagrįstų 
skundų 

procentinė visų 
išnagrinėtų 

skundų dalis 
(proc.) 

Vilniaus VSC  21 18 6 33,3 12 66,7 
Kauno VSC  6 2 2 100,0 0   
Klaipėdos VSC  1 1 1 100,0 0   
Šiaulių VSC  1 1 1 100,0 0   
Panevėžio VSC  0 0 0   0   
Utenos VSC  0 0 0   0   
Marijampolės VSC 1 1   0,0 1 100,0 
Alytaus VSC  0 0 0   0   
Tauragės VSC  1 1 1 100,0 0   
Telšių VSC 0 0 0   0   
Bendras skaičius 31 24 11 45,8 13 54,2 

 
2008 m. skundų dėl leidimo-higienos paso išdavimo iš viso negavo Panevėžio, Utenos (2007 

m. Utenos visuomenės sveikatos centras gavo 1 skundą dėl leidimo-higienos paso išdavimo, bet šis 
skundas buvo nepagrįstas), Alytaus bei Telšių visuomenės sveikatos centrai. Marijampolės 
visuomenės sveikatos centras gavo ir išnagrinėjo 1 skundą, kuris buvo nepagrįstas. Po vieną pagrįstą 
skundą gavo Klaipėdos (2007 m. šis centras taip pat gavo 1 pagrįstą skundą dėl leidimo-higienos 
paso išdavimo), Šiaulių bei Tauragės visuomenės sveikatos centrai. 2007 m. Tauragės visuomenės 
sveikatos centras gavo ir išnagrinėjo 4 skundus dėl leidimo-higienos paso išdavimo, 3 iš skundų buvo 
pagrįsti. 2008 m. Kauno visuomenės sveikatos centras gavo 6 skundus, išnagrinėjo 2 skundus, kurie 
buvo pagrįsti. 2007 m. Kauno visuomenės sveikatos centras skundų dėl leidimo-higienos paso 
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išdavimo negavo. 2008 m., kaip ir 2007 m., daugiausiai skundų dėl leidimo-higienos paso išdavimo 
gavo Vilniaus visuomenės sveikatos centras – 2007 m. šis centras gavo 8 tokius skundus, o 2008 m. 
21 skundą. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2008 m. išnagrinėjo 18 skundų dėl leidimo-
higienos paso išdavimo, 33,3 proc. jų buvo pagrįsti. 2007 m. Vilniaus visuomenės sveikatos centro 
visų išnagrinėtų skundų dėl leidimo-higienos paso išdavimo pagrįsti sudarė 71,4 proc. 

2008 m. Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų prašymų, pranešimų dėl leidimų-higienos pasų 
išdavimo palyginimas pateiktas 29 lentelėje. 
 
29 lentelė. 2008 m. Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų prašymų, pranešimų dėl leidimų-higienos pasų 
išdavimo palyginimas. 

Skundai, prašymai, 
pranešimai dėl leidimų-
higienos pasų išdavimo 

Viso 
(skaičius) 

Pagrįsti 
(skaičius) 

Pagrįstų skundų 
santykis proc. su 

visais 
išnagrinėtais 
skundais dėl 

leidimų-higienos 
pasų išdavimo 

Nepagrįsti 
(skaičius) 

Nepagrįstų skundų 
santykis proc. su 

visais išnagrinėtais 
skundais dėl 

leidimų-higienos 
pasų išdavimo 

Gauti 11     

Išnagrinėti 10 3 30,00% 7 70,00% 

 
 

Maisto tvarkymo subjekto visuomenės sveikatos saugos ekspertizės protokolo išdavimas 
 

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) nuo 2008 m. spalio 26 d. pripažintas netekusiu 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 vadovaujantis buvo išduodami Maisto tvarkymo subjektų veiklos vykdymo 
sąlygų vertinimo protokolai. 

2008 m. (iki 2008 m. spalio 26 d.) Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigos gavo 1998 paraiškas gauti Maisto tvarkymo subjekto ekspertizės protokolą. Buvo 
parengti 1783 Maisto tvarkymo subjekto ekspertizės protokolai (86,3 proc. gautų paraiškų): 1725 
maisto tvarkymo subjekto ekspertizės protokolų išvadose nurodoma, kad maisto tvarkymo subjekto 
veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus (96,7 proc. visų atliktų 
ekspertizių). Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos parengė 1 raštą 
dėl Maisto tvarkymo subjekto gauto ekspertizės protokolo pateikus klaidingą informaciją, suklastotus 
dokumentus, taip pat nuslėpus faktus, dėl kurių ekspertizės protokolas neturėjo būti išduotas bei 11 
raštų dėl maisto tvarkymo subjekto vykdomos veiklos neatitikimo visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimų. 

30 lentelėje, lyginant 2007–2008 m. vykdytos maisto tvarkymo subjektų ekspertizės 
duomenis, nustatyta, kad bendras gautų paraiškų gauti Maisto tvarkymo subjekto ekspertizės 
protokolą skaičius 2008 m., lyginant su 2007 m., sumažėjo 33,3 proc. 2008 m. parengta daugiau 
ekspertizės protokolų Telšių, Šiaulių, Panevėžio bei Marijampolės visuomenės sveikatos centruose 
daugiau nei 2007 m. Analizuojant parengtus Maisto tvarkymo subjekto ekspertizės protokolus ir iš jų 
vertinant Maisto tvarkymo subjekto ekspertizės protokolus, kurių išvadose nurodoma, jog maisto 
tvarkymo subjekto veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, 
nustatyta, kad tokių ekspertizių protokolų skaičius 2008 m., lyginant su 2007 m., sumažėjo 2,2 proc. 
– labiausiai sumažėjo Tauragės visuomenės sveikatos centre. 
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30 lentelė. 2007–2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdyta 
maisto tvarkymo subjektų visuomenės sveikatos saugos ekspertizė. 

Teritorinė 
visuomenės 
sveikatos priežiūros 
įstaiga 

2007–2008 m. maisto tvarkymo subjekto visuomenės sveikatos saugos ekspertizė 

Paraiškos gauti 
Maisto tvarkymo 

subjekto ekspertizės 
protokolą 

 Iš viso parengta 
Maisto tvarkymo 

subjekto ekspertizės 
protokolų 

Maisto tvarkymo subjekto ekspertizės 
protokolų, kurių išvadose nurodoma, jog 
maisto tvarkymo subjekto veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės 
aktų reikalavimus 

2007 

2008  
(sausio–spalio 

mėn.) 2007 

2008  
(sausio–spalio 

mėn.) 2007 

2008  
(sausio–spalio 

mėn.) 
Metinis procentinis 

pokytis (%)* 
Vilniaus VSC 812 701 795 521 792 499 ↓3,8 
Kauno VSC 720 369 703 358 694 348 ↓1,5 
Klaipėdos VSC 229 137 217 115 207 105 ↓4,1 
Šiaulių VSC 323 244 323 260 315 251 ↓1,0 
Panevėžio VSC 289 137 288 137 287 136 ↓0,4 
Utenos VSC 117 45 120 44 120 43 ↓2,3 
Marijampolės VSC 142 72 139 71 139 71 0,0 
Alytaus VSC 131 88 131 88 131 88 0,0 
Tauragės VSC 81 50 81 50 81 45 ↓10,0 
Telšių VSC 152 155 70 139 70 139 0,0 
Bendras skaičius 2996 1998 2867 1783 2836 1725 ↓2,2 
%* - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant 2007 m. ir 2008 m. gautas paraiškas. 
%** - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant gautas paraiškas ir bendrą parengtų ekspertizės 
protokolų skaičių 2007 m. su tais pačiais rodikliais 2008 m. 
%*** - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant gautas paraiškas ir bendrą parengtų ekspertizės 
protokolų skaičių, skaičiuojant pažymų, kurių išvadose nurodoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka 
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus 2007 m. su tais pačiais rodikliais 2008 m. 
↑ - padidėjo; ↓ - sumažėjo 

 
15 paveiksle, lyginant 2006–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 

parengtus ir išduotus Maisto tvarkymo subjekto ekspertizės protokolus, pastebima, kad 2007 m., 
palyginti su 2006 m., išduotų ekspertizės protokolų skaičius išaugo Vilniaus, Šiaulių ir Marijampolės 
apskrityse. Visos kitos teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2007 m. Maisto tvarkymo 
subjektų visuomenės sveikatos saugos ekspertizių protokolų išdavė beveik tiek pat, kiek ir 2006 m. 
Analizuojant 2008 m. išduotus šiuos ekspertizės protokolus, pastebime, kad jų skaičius, lyginant su 
2006 m. ir 2007 m. išduotais ekspertizės protokolais, beveik visose teritorinėse visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigose, išskyrus Telšių visuomenės sveikatos centrą, ženkliai sumažėjo, tai sietina su 
tuo, kad nuo 2009 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos maisto tvarkymo subjekto 
ekspertizės protokolų nebeišduos. 
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15 paveikslas. 2006–2008 m. išduotų Maisto tvarkymo subjekto visuomenės sveikatos saugos ekspertizės 
protokolų skaičiaus palyginimas. 
 

2008 m. Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų dėl Maisto tvarkymo 
subjektų veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolų išdavimo palyginimas pateiktas 31 lentelėje. 
 
31 lentelė. 2008 m. Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų dėl Maisto tvarkymo 
subjektų veiklos vykdymo sąlygų vertinimo protokolų išdavimo palyginimas. 

Skundai, prašymai, 
pranešimai dėl Maisto 

tvarkymo subjektų veiklos 
vykdymo sąlygų vertinimo 

protokolų išdavimo 

Viso 
(skaičius) 

Pagrįsti 
(skaičius) 

Pagrįstų skundų 
santykis proc. su 

visais 
išnagrinėtais 
skundais dėl 

Maisto 

Nepagrįsti 
(skaičius) 

Nepagrįstų skundų 
santykis proc. su 

visais išnagrinėtais 
skundais dėl Maisto 
tvarkymo subjektų 
veiklos vykdymo 
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tvarkymo 
subjektų veiklos 
vykdymo sąlygų 

vertinimo 
protokolų 
išdavimo 

sąlygų vertinimo 
protokolų išdavimo 

Gauti 2     

Išnagrinėti 3 1 33,3% 2 66,66% 

 
Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2008 m. gavo 22 

skundus dėl Maisto tvarkymo subjekto ekspertizės protokolo išdavimo, tuo tarpu 2007 m. tokių 
skundų buvo gauta 13. 47,4 proc. išnagrinėtų skundų dėl Maisto tvarkymo subjekto ekspertizės 
protokolo išdavimo sudarė pagrįsti skundai. 2008 m., lyginant su 2007 m., 16,3 proc. sumažėjo 
pagrįstų skundų dėl Maisto tvarkymo subjekto ekspertizės protokolo išdavimo. 

 
01.01.01.03.02. priemonė – Dalyvavimas teritorijų planavimo ir valstybinės statybų 

priežiūros procese. Fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pranešimų tyrimas. 
Siekiant nustatyti 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 (toliau – Komisija), 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, Tarnybos direktoriaus 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-97 buvo patvirtintas 
Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimo teritorijų planavime ir statybų 
valstybinėje priežiūroje reglamentas (Žin., 2008, Nr. 135-5302), kuris įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 
d. 
 

Dalyvavimas teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese 
 

2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos peržiūrėjo 
3857 teritorijų planavimo dokumentus bei parengė 3878 sąlygas teritorijų planavimo dokumentams. 
Taip pat buvo peržiūrėti 14683 statinių projektai ir parengta 7670 sąlygų statinių projektavimui. 2008 
m. 6159 statiniai teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų buvo pripažinti 
tinkamais naudoti. 
 
32 lentelė. 2007–2008 m. dalyvavimas teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos 
priežiūros 
įstaiga 

2007–2008 m. dalyvavimas teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese 

Parengtos sąlygos 
teritorijų planavimo 

dokumentams 

Parengtos statinių 
projektavimo 

sąlygos 

Peržiūrėti 
teritorijų 

planavimo 
dokumentai 

Peržiūrėti statinių 
projektai 

Statiniai pripažinti 
tinkamais naudoti 

2007 2008 %* 2007 2008 %* 2007 2008 %* 2007 2008 %* 2007 2008 %*

Vilniaus VSC 264 292 ↑9,6 151 314 ↑51,9 461 487 ↑5,3 2911 3073 ↑5,3 1096 1244 ↑11,9 

Kauno VSC 832 809 ↓2,8 1819 1384 ↓23,9 762 790 ↑3,5 2251 2421 ↑7,0 1541 1609 ↑4,2 

Klaipėdos VSC 1341 1216 ↓9,3 2204 2286 ↑3,6 577 1089 ↑47,0 2003 2983 ↑32,9 653 733 ↑10,9 

Šiaulių VSC 614 674 ↑8,9 511 537 ↑4,8 377 397 ↑5,0 1511 1741 ↑13,2 452 544 ↑16,9 

Panevėžio VSC 99 145 ↑31,7 126 100 ↓20,6 635 406 ↓36,1 887 1181 ↑24,9 374 398 ↑6,0 
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Utenos VSC 401 274 ↓31,7 1332 1551 ↑14,1 353 103 ↓29,2 675 1185 ↑43,0 351 457 ↑23,2 
Marijampolės 
VSC 50 89 ↑43,8 527 284 ↓46,1 135 156 ↑13,5 408 489 ↑16,6 294 295 ↑0,3 

Alytaus VSC 65 113 ↑42,5 782 723 ↓7,5 180 174 ↓3,3 900 780 ↓13,3 314 432 ↑27,3 

Tauragės VSC 109 117 ↑6,8 219 290 ↑24,5 28 124 ↑77,4 158 518 ↑69,5 478 278 ↓41,8 

Telšių VSC 86 149 ↑42,3 209 201 ↓3,8 79 131 ↑39,7 23 312 ↑92,6 151 169 ↑10,7 
Bendras 
skaičius 3861 3878 ↑0,4 7880 7670 ↓2,7 3587 3857 ↑7,0 11727 14683 ↑20,1 5704 6159 ↑7,4 
%* - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant 2007 m. ir 2008 m. rodiklius. 
↑ - padidėjo; ↓ - sumažėjo 
 

32 lentelėje, analizuojant 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
dalyvavimą teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese, pastebima, kad 2008 m., 
lyginant su 2007 m., dauguma teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų parengė daugiau 
sąlygų teritorijų planavimo dokumentams (2008 m. mažiau nei 2007 m. šių sąlygų parengė Kauno, 
Klaipėdos ir Utenos visuomenės sveikatos centrai). Lyginant 2007–2008 m. parengtų statinių 
projektavimo sąlygų skaičių, nustatyta, kad kartu šių sąlygų 2008 m. parengta 2,7 proc. mažiau nei 
2007 m., tačiau analizuojant parengtų statinių projektavimo sąlygų skaičių pagal teritorines 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, nustatyta, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras šių 
sąlygų parengė beveik 52 proc. daugiau nei 2007 m., taip pat 2008 m. daugiau nei 2007 m. šių sąlygų 
parengė Klaipėdos, Šiaulių, Utenos ir Tauragės visuomenės sveikatos centrų specialistai. Vertinant 
2007–2008 m. peržiūrėtų teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų skaičių, pastebima, kad 
2008 m. šių dokumentų peržiūrėta daugiau nei 2007 m. (teritorijų planavimo dokumentų peržiūrėta 7 
proc. daugiau, o statinių projektų peržiūrėta 20,1 proc. daugiau nei 2007 m.). Analizuojant peržiūrėtų 
dokumentų skaičių pagal atskiras teritorines visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, matyti, kad 
dauguma teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų šių dokumentų 2008 m. peržiūrėjo 
daugiau nei 2007 m. – teritorijų planavimo dokumentų 2008 m. mažiau nei 2007 m. peržiūrėjo 
Panevėžio, Utenos ir Alytaus visuomenės sveikatos centrai, o statinių projektų mažiau peržiūrėjo tik 
Alytaus visuomenės sveikatos centras. 32 lentelėje vertinant 2007–2008 m. pripažintų tinkamais 
naudoti statinių skaičių, matyti, kad 2008 m. pripažintų tinkamais naudoti statinių skaičius, lyginant 
su 2007 m., išaugo 7,4 proc. Analizuojant šį kitimą pagal atskiras teritorines visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigas matyti, kad daugumoje jų statinių, pripažintų tinamais naudoti, skaičius 2008 m., 
lyginant su 2007 m., išaugo – statinių, pripažintų tinkamais naudoti, skaičius 2008 m. sumažėjo tik 
Tauragės visuomenės sveikatos centre. 

2008 m. Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų prašymų, pranešimų dėl Tarnybos ir jai 
pavaldžių įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese 
palyginimas pateiktas 33 lentelėje. 
 
33 lentelė. 2008 m. Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų dėl Tarnybos ir jai 
pavaldžių įstaigų dalyvavimo teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese palyginimas. 

Skundai, prašymai, 
pranešimai dėl Tarnybos ir 

jai pavaldžių įstaigų 
dalyvavimo teritorijų 

planavimo ir valstybinės 
statybų priežiūros procese 

Viso 
(skaičius) 

Pagrįsti 
(skaičius) 

Pagrįstų skundų 
santykis proc. su 

visais 
išnagrinėtais 
skundais dėl 

Tarnybos ir jai 
pavaldžių 
įstaigų 

dalyvavimo 
teritorijų 

planavimo ir 
valstybinės 

statybų 
priežiūros 

Nepagrįsti 
(skaičiais) 

Nepagrįstų skundų 
santykis proc. su 

visais išnagrinėtais 
skundais dėl 

Tarnybos ir jai 
pavaldžių įstaigų 

dalyvavimo 
teritorijų 

planavimo ir 
valstybinės statybų 
priežiūros procese 



 59

procese 

Gauti 25     

Išnagrinėti 25 6 24,0% 19 76,00% 

 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos gavo 70 

skundų dėl teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros proceso, išnagrinėjo 63 skundus (39 
skundai buvo pagrįsti/iš dalies pagrįsti, t. y. 61,9 proc. išnagrinėtų skundų dėl teritorijų planavimo ir 
valstybinės statybų priežiūros, 24 skundai – nepagrįsti), 7 skundai buvo persiųsti nagrinėti kitoms 
kompetentingoms institucijoms. 

 
01.01.01.03.03. priemonė – Dalyvavimas profesinės sveikatos užtikrinimo ir profesinių 

ligų nustatymo procese. 
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 priežasčių tyrimo ir patvirtinimo komisijų darbe. Pasitarime svarstytas profesinių ligų 
priežasčių tyrimo tvarkos pakeitimas. Nutarta, jog teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistams dalyvauti tiriant profesinių ligų priežastis netikslinga bei, kad Tarnyba parengs 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai argumentuotą raštą 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“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365) pakeitimo projektą, atsisakydama 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. 

2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 
dalyvavo 974 profesinių ligų priežasčių tyrimo ir patvirtinimo komisijų darbe bei patvirtino 4940 
dirbančiųjų sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą dirbančiųjų kontingento 
sąrašų. 2007 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos patvirtino 
4736 sąrašus (kontingentus) asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, bei dalyvavo 
1295 profesinių ligų priežasčių tyrimo ir patvirtinimo komisijų posėdžiuose. Lyginant 2007–2008 m. 
duomenis, teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 2008 m. dalyvavo 24,8 
proc. mažiau profesinių ligų priežasčių tyrimo ir patvirtinimo komisijų darbe nei 2007 m., bet 2008 
m. patvirtino 4,1 proc. daugiau dirbančiųjų sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą 
darbą dirbančiųjų kontingento sąrašų nei 2007 m. 

NVSPL 2008 m., dalyvaudama profesinės sveikatos užtikrinimo ir profesinių ligų nustatymo 
procese, atliko 5 cheminius tyrimus bei 544 fizikinius matavimus. 
 

01.01.01.03.04. priemonė – Pavojaus ir rizikos analizės bei avarijų likvidavimo planų 
derinimas. Žmonių apsinuodijimo aplinkybių ir eigos tyrimas. 

2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos suderino 97 
pavojaus ir rizikos analizės bei avarijų likvidavimo planus bei parengė ir išsiuntė 3 raštus 
kompetentingoms institucijoms. 2007 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistai suderino 210 pavojaus ir rizikos analizės bei avarijų likvidavimo planų, t. y. 2008 m. 
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buvos suderinta 53,8 proc. mažiau pavojaus ir rizikos analizės bei avarijų likvidavimo planų nei 2007 
m. 

2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai surašė 2137 žmonių 
apsinuodijimo aplinkybių ir eigos tyrimo protokolus bei parengė ir išsiuntė 208 raštus 
kompetentingoms institucijoms. 2007 m. pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautus 
pranešimus teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos atliko 2056 žmonių apsinuodijimų 
aplinkybių ir eigos tyrimus, t. y. 2008 m. tokių atvejų buvo 3,8 proc. daugiau nei 2007 m. 

 
01.01.01.03.05. priemonė – Dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo procese. Fizinių ir juridinių asmenų skundų, 
prašymų ir pranešimų tyrimas. 

2008 m. Tarnyba parengė Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų vertinimo 
atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. V-50 (Žin., 2003, Nr. 18-794) pakeitimo projektą. 

2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo procese pateiktas 34 
lentelėje.  

 
34 lentelė. 2007–2008 m. dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir 
aplinkai vertinimo procese. 

  2008 m. 

Dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau –  SPAV) procese 
nagrinėti SPAV atrankos dokumentai 153
nagrinėti  SPAV apimties nustatymo dokumentai 21
nagrinėtos SPAV ataskaitos 41

Dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procese 

Dalyvavimas PŪV atrankoje dėl PAV būtinumo:   
gautos atrankos išvados dėl PAV būtinumo 233
pateikti prašymai persvarstyti atrankos išvadą dėl PAV būtinumo  9

Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos:  
 nagrinėtos PAV programos: 74

PAV programos, kurioms pritarta be pakartotino derinimo 54
PAV programos, kurioms pritarta pakartotinai derinant 20

PAV programos, kurioms iš viso  nepritarta 0
Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos:  

nagrinėtos PAV ataskaitos: 61
PAV ataskaitos, kurių išvadoms pritarta be pakartotino derinimo 32

 PAV ataskaitos, kurių išvadoms pritarta pakartotinai derinant 24
 PAV ataskaitos, kurių išvadoms iš viso  nepritarta 5

Dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) procese 
Planuojamos ūkinės veiklos PVSV atrankos sprendimai:  
atlikti PVSV atrankos sprendimai: 606

PVSV atrankos sprendimai, kad PVSV privalomas 92
PVSV atrankos sprendimai, kad PVSV neprivalomas 514

Planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitos:  
nagrinėtos PVSV ataskaitos: 119

PVSV ataskaitos, kurių išvadoms pritarta be pakartotino derinimo 70
PVSV ataskaitos, kurių išvadoms pritarta pakartotinai derinant 43

PVSV ataskaitos, kurių išvadoms iš viso nepritarta 6
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2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo procese pateiktas 35 
lentelėje.  

Iš viso 2008 m. Tarnybai pavaldžiose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose 
dirbantys visuomenės sveikatos specialistai nagrinėjo 153 planuojamos ūkinės veiklos strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankas, 21 SPAV apimties nustatymo dokumentą ir 
41 SPAV ataskaitą. Vertinant 2007 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimą 
SPAV procese pastebima, kad 2008 m. buvo nagrinėta daugiau SPAV atrankos dokumentų bei SPAV 
ataskaitų nei 2007 m., tačiau mažiau nagrinėta SPAV apimties nustatymo dokumentų. Atskirų 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 2007–2008 m. dalyvavimas SPAV procese 
pateiktas 35 lentelėje. 
 
35 lentelė. 2007–2008 m. dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir 
aplinkai vertinimo procese. 

Teritorinė visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaiga 

2007–2008 m. dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos SPAV procese 

Nagrinėti SPAV atrankos 
dokumentai 

Nagrinėti SPAV apimties 
nustatymo dokumentai 

Nagrinėtos SPAV 
ataskaitos 

  2007 2008 %*  2007 2008 %*  2007 2008 %* 

Vilniaus VSC  9 10 ↑10,0 7 1 ↓85,7 7 3 ↓57,1 
Kauno VSC  23 76 ↑69,7 2 3 ↑33,3 3 5 ↑40,0 
Klaipėdos VSC  11 10 ↓10,0 6 1 ↓83,3 2 5 ↑60,0 
Šiaulių VSC  7 7 0,0 8 1 ↓87,5 6 4 ↓33,3 
Panevėžio VSC  7 16 ↑56,3 2 1 ↓50,0 2 1 ↓50,0 
Utenos VSC  9 13 ↑30,8 3 6 ↑50,0 4 5 ↑20,0 
Marijampolės VSC 9 2 ↓77,8 8 0 ↓100,0 2 3 ↑33,3 
Alytaus VSC  0 11 ↑100,0 3 2 ↓33,3 1 3 ↑66,7 
Tauragės VSC  8 1 ↓87,5 3 1 ↓66,7 3 2 ↓33,3 
Telšių VSC 5 7 ↑28,6 5 5 0,0 4 10 ↑60,0 
Bendras skaičius 88 153 ↑42,5 47 21 ↓55,3 34 41 ↑20,6 
%* - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant 2007 m. ir 2008 m. rodiklius. ↑ - padidėjo; ↓ - sumažėjo 
 

Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos (34 lentelė) 2008 m. 
dalyvaudamos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procese iš 
viso gavo išnagrinėti 233 atrankos išvadas dėl PAV būtinumo (13,7 proc. daugiau nei 2008 m.) bei 
pateikė 9 prašymus (47,1 proc. mažiau nei 2007 m.) persvarstyti atrankos išvadą dėl PAV būtinumo. 

Tarnybai pavaldžioms teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms 2008 m. buvo 
pateiktos derinti 74 planuojamos ūkinės veiklos PAV programos (2007 m. jų buvo pateikta 159, t. y. 
48,3 proc. daugiau nei 2008 m.) (34 lentelė). 54 PAV programoms (73 proc. visų 2008 m. nagrinėtų 
PAV programų) teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų visuomenės sveikatos specialistai 
pritarė be pakartotinio derinimo, o 20 PAV programų (27 proc. visų nagrinėtų PAV programų) – 
pritarta pakartotinai derinant. Lyginant 2007–2008 m. išnagrinėtų PAV programų, kurioms pritarta be 
pakartotinio derinimo, skaičių pastebima, kad 2008 m. PAV programų, kurioms pritarta, skaičius 4,5 
proc. didesnis nei 2007 m. (2007 m. PAV programos, kurioms pritarta be pakartotinio derinimo, 
sudarė 61,6 proc. visų 2007 m. nagrinėtų programų). 

2008 m. teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms buvo pateikta 61 
planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita (2007 m. buvo pateiktos 127 planuojamos ūkinės veiklos 
PAV ataskaitos, t. y. 50,4 proc. daugiau nei 2008 m.) (34 lentelė). 2008 m. 32 PAV ataskaitų 
išvadoms (52,5 proc. visų nagrinėtų PAV ataskaitų) buvo pritarta be pakartotinio derinimo, 24 PAV 
ataskaitų išvadoms (39,3 proc. visų nagrinėtų PAV ataskaitų) pritarta pakartotinai derinant, tik 5 PAV 
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ataskaitoms, arba 8,1 proc. visų nagrinėtų PAV ataskaitų, visuomenės sveikatos specialistai nepritarė. 
Vertinant 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų išnagrinėtų PAV 
ataskaitų, kurių išvadoms pritarta be pakartotinio derinimo, skaičių, nustatyta, kad 2008 m. jų 
skaičius sumažėjo 26,4 proc., lyginant su 2007 m. šių ataskaitų skaičiumi, tuo pačiu 2008 m. didesnis 
procentas nei 2007 m. buvo PAV ataskaitų, kurių išvadoms pritarta pakartotinai derinant arba iš viso 
nepritarta. 

2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos iš viso atliko 606 PVSV 
atrankas, iš jų 92 PVSV atrankų (15,2 proc. visų 2008 m. atliktų PVSV atrankų) metu priimtas 
sprendimas, kad PVSV privalomas, ir dauguma PVSV atrankos sprendimų, kad PVSV neprivalomas 
(84,8 proc. visų 2008 m. atliktų PVSV atrankos sprendimų). Vertinant 2007–2008 m. teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų atliktų PVSV sprendimų skaičių nustatyta, kad 2008 m. 4,2 
proc., lyginant su 2007 m., sumažėjo PVSV atrankos sprendimų, kad PVSV privalomas, ir išaugo 
PVSV atrankos sprendimų, kad PVSV neprivalomas, skaičius (34 lentelė). 

2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų visuomenės sveikatos specialistai 
išnagrinėjo 119 PVSV ataskaitų (34 lentelė), o tai 19,6 proc. mažiau nei 2007 m. 2008 m. iš visų 
išnagrinėtų PVSV ataskaitų 70 ataskaitų (58,8 proc. visų nagrinėtų PVSV ataskaitų) išvadoms buvo 
pritarta be pakartotinio derinimo, 43 PVSV ataskaitų (36,1 proc. visų nagrinėtų PVSV ataskaitų) 
išvadoms pritarta pakartotinai derinant, 6 PVSV ataskaitų (5 proc. visų nagrinėtų PVSV ataskaitų) 
išvadoms visuomenės sveikatos specialistai nepritarė. Vertinant 2007–2008 m. visuomenės sveikatos 
specialistų išnagrinėtas PVSV ataskaitas, pastebima, kad 2008 m. PVSV ataskaitų, kurių išvadoms 
pritarta be pakartotinio derinimo, skaičius, lyginant su 2007 m., sumažėjo 0,7 proc. 2008 m. 9,1 
proc., lyginant su 2007 m., išaugo PVSV ataskaitų, kurių išvadoms pritarta pakartotinai derinant, 
skaičius. 

2008 m. Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų dėl Tarnybos ir jai 
pavaldžių įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai 
vertinimo procese palyginimas pateiktas 36 lentelėje. 
 
36 lentelė. 2008 m. Tarnyboje gautų, išnagrinėtų skundų, prašymų, pranešimų dėl Tarnybos ir jai 
pavaldžių įstaigų dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai 
vertinimo procese palyginimas. 

Skundai, prašymai, 
pranešimai dėl Tarnybos ir 

jai pavaldžių įstaigų 
dalyvavimo planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai ir 

aplinkai vertinimo procese 

Viso 
(skaičius) 

Pagrįsti 
(skaičius) 

Pagrįstų skundų 
santykis proc. su 

visais 
išnagrinėtais 
skundais dėl 

Tarnybos ir jai 
pavaldžių 
įstaigų 

dalyvavimo 
planuojamos 
ūkinės veiklos 

poveikio 
visuomenės 
sveikatai ir 

aplinkai 
vertinimo 
procese 

Nepagrįsti 
(skaičius) 

Nepagrįstų skundų 
santykis proc. su 

visais išnagrinėtais 
skundais dėl 

Tarnybos ir jai 
pavaldžių įstaigų 

dalyvavimo 
planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio 
visuomenės 

sveikatai ir aplinkai 
vertinimo procese 

Gauti 34     

Išnagrinėti 32 6 18,75% 26 81,25% 

 
2008 m. Tarnybai pavaldžios įstaigos gavo 27 skundus dėl poveikio aplinkai ir poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo programų ir ataskaitų derinimo (2007 m. buvo gauti 2 skundai). 
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Buvo išnagrinėta 17 skundų, iš kurių 1 skundas buvo pagrįstas, 16 nepagrįstų ir 5 skundai buvo 
persiųsti nagrinėti kitoms kompetentingoms institucijoms. 

 
01.01.01.03.06. priemonė – Vaikų ugdymo įstaigų valgiaraščių ir maitinimui tiekiamų 

maisto produktų asortimento derinimas. 
2008 m. Tarnybai pavaldžioms teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms buvo 

pateikta derinti 3261 vaikų ugdymo įstaigų valgiaraštis, iš jų suderinti 2616 valgiaraščių, t. y. 80,2 
proc. visų derinti teiktų valgiaraščių. Nesuderinti 645 valgiaraščiai (19,8 proc. visų derinti teiktų 
valgiaraščių) buvo grąžinti pataisyti. Lyginant su 2007 m. derintais valgiaraščiais pastebima, kad 
2008 m. derinti pateikta 31,5 proc. daugiau valgiaraščių nei 2007 m. (2007 m. teritorinėms 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms pateikti suderinti 2233 valgiaraščiai). Vertinant 2007–
2008 m. suderintų valgiaraščių procentinę dalį pagal gautų derinti valgiaraščių skaičių, matyti, kad 
2008 m. 9,8 proc. sumažėjo suderintų valgiaraščių skaičius ir padaugėjo valgiaraščių, kurie buvo 
teikti taisyti (2007 m. suderinti buvo 2007 valgiaraščiai). 

2008 m. teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms pateiktas derinti 1091 
maitinimui teikiamų maisto produktų asortimentas, iš kurių visuomenės sveikatos specialistai 
suderino 944, t. y. 86,5 proc. visų teiktų derinti maitinimui teikiamų maisto produktų asortimentų. 
Analizuojant 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gautų derinti ir 
suderintų maisto produktų asortimentų skaičių, pastebima, kad 2008 m. 28,4 proc., lyginant su 2007 
m., išaugo gautų derinti maitinimui teikiamų maisto produktų asortimentų skaičius (2007 m. gautas 
781 maitinimui teikiamų maisto produktų asortimentas), tačiau 2008 m., lyginant su 2007 m., 12,9 
proc. sumažėjo teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų suderintų maitinimui teikiamų 
maisto produktų asortimentų skaičius (2007 m. iš gautų derinti, buvo suderinta 99,4 proc. maitinimui 
teikiamų maisto produktų asortimentų). 

 
01.01.01.03.07. priemonė – Planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai 

išankstinio vertinimo išvadų, leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą, 
asmens kompetencijos verstis veikla, susijusia su nuodingosiomis medžiagomis, liudijimų 
išdavimas. 

 
Planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadų 

išdavimas 
 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos gavo 15 

prašymų planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadai gauti ir 
šiuose subjektuose atliko 15 patikrinimų. Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 
prašymų planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadai išduoti 
buvo gavę ir 2007 m. pabaigoje, todėl tenkindami 2007 m. pabaigoje ir 2008 m. gautus prašymus, 
parengė 17 planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadų. 

Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2007 m. gavo 101 
prašymą išduoti Planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadas 
(2008 m. tokių prašymų buvo gauta 85,1 proc. mažiau). 2007 m. buvo išduota 100 Planuojamo 
nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadų, 2008 m. šių išvadų išduota 83 
proc. mažiau nei 2007 m. 

 
Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą išdavimas 

 
Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo nuodingųjų medžiagų ir preparatų 

kenksmingo poveikio, Tarnyba išduoda leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias 
medžiagas (toliau – leidimas) – tai Tarnybos direktoriaus patvirtintas raštiškas sutikimas (viešojo 
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administravimo dokumentas), suteikiantis teisę įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias 
medžiagas. Šis leidimas galioja 1 metus. Tarnyba 2008 m. išdavė 405 leidimus. 2003–2008 m. 
Tarnybos išduotų Leidimų skaičiaus palyginimas pateiktas 16 paveiksle. Nuo 2003 m. išduodamų 
leidimų skaičius didėjo ir 2007 m. jų buvo išduota daugiausiai – 406. 2008 m. teisė įsigyti, parduoti 
ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas suteikta tik vienam asmeniui mažiau nei 2007 m. 
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16 paveikslas. 2003–2008 m. Tarnybos išduotų leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias 
medžiagas skaičiaus palyginimas. 
 

Asmens kompetencijos verstis veikla, susijusia su nuodingosiomis medžiagomis, 
liudijimų išdavimas 

 
2008 m. parengtas Lietuvos Respublikos 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“ projektas, tačiau asmens kompetencijos verstis veikla, susijusia su nuodingosiomis 
medžiagomis, liudijimų išdavimas privalo būti įteisintas Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatyme. 
Minėto įstatymo pakeitimo projekto rengėjui – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
Visuomenės sveikatos departamentui bei Valstybiniam aplinkos sveikatos centrui Tarnyba pateikė 
siūlymus. Dėl minėtų priežasčių 2008 m. Tarnyba asmens kompetencijos verstis veikla, susijusia su 
nuodingosiomis medžiagomis, liudijimų neišdavė. 

 
01.01.01.03.08. priemonė – Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio 

ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas ir natūralaus mineralinio vandens pripažinimas 
Lietuvos Respublikoje. Epidemiologinio tyrimo atlikimas ir laboratorinių tyrimų dėl geriamojo 
vandens organizavimas. 

 
Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų 

išdavimas 
 
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 
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potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir kad vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų tiems rodikliams 
atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus. 

 
37 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 

 
2008 m. Tarnyba išlygų geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei 

taikymo sąlygoms neišdavė, kadangi dėl išlygų taikymo pareiškėjai nesikreipė. Nuo 2005 m. 
Tarnybos išduotos išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo 
sąlygoms pateiktos 37 lentelėje.  
 

Natūralaus mineralinio vandens pripažinimas Lietuvos Respublikoje 
Tarnyba Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolą (toliau 

– 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). 
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protokolų skaičius
1

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

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=224941&b=�
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2008 m. įvertintos 6 pripažinto Natūralaus mineralinio vandens metinio monitoringo 

duomenų bylos bei išduoti 7 Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje 
protokolai. 1 Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolo 
galiojimas 2008 m. buvo panaikintas. 2008 m. pabaigoje viso buvo 14 galiojančių Natūralaus 
mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolų, šių protokolų, išduotų 2005–2008 
m., palyginimas pateiktas 17 paveiksle. Tarnybos informacija apie Lietuvos Respublikoje pripažintą 
natūralų mineralinį vandenį pateikiama Tarnybos interneto svetainėje. 
 

Epidemiologinio tyrimo atlikimas ir laboratorinių tyrimų dėl geriamojo vandens 
organizavimas 

 
Atlikus šachtinių šulinių vandens 2008 m. tyrimų duomenų analizę nustatyta, kad 2008 m. 

42,1 proc. tirtų šulinių vandens užteršta nitratais ir nitritais (vertinant nitritų/nitratų santykį) (t. y. 4 
proc. mažiau nei 2007 m.), 32,6 proc. – nustatyta padidinta mikrobinė tarša (t. y. 4,6 proc. daugiau 
nei 2007 m.). 2008 m. Lietuvoje (Panevėžio apskrityje) užregistruotas 1 kūdikio apsinuodijimo 
nitratais užterštu šachtinių šulinių vandeniu atvejis (2005 m. tokių atvejų buvo 5, 2006 m. – 2, 2007 
m. – 3). 

 
38 lentelė. 2005–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gauti pranešimai iš asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų apie nėščiąsias, vartojančias šulinių vandenį, šulinių vandens mėginių 
skaičius procentais, kurie neatitiko reglamentuojamų mikrobiologinių rodiklių, nitratų/nitritų kiekio 
bei užregistruoti kūdikiai, kurie apsinuodijo nitratais ir nitritais, vartodami šulinio vandenį. 

Pavadinimas 
Skaičius 

2005 2006 2007 2008 
Pranešimų, gautų iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, 

skaičius 4005 3595 2979 3095 

Šulinių vandens mėginiai, kurie neatitiko reglamentuotų 
mikrobiologinių rodiklių (proc.) 37 % 32 % 28 % 33 % 

Šulinių vandens mėginiai, kurie neatitiko reglamentuotų 
nitratų/nitritų kiekio (proc.) 29 % 31 % 46 % 42 % 

Kūdikių apsinuodijimų atvejų skaičius 

5 
(Panevėžio, 

Šiaulių, 
Vilniaus 
apskr.)

2 
(Šiaulių, 
Vilniaus 
apskr.) 

3 
(Šiaulių, 
Alytaus 
apskr.) 

1 
(Panevėžio 

apskr.) 
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18 paveikslas. 2006–2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
gauti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pranešimai apie nėščiąsias, vartojančias maistui šulinių 
vandenį. 
 

38 lentelėje pateikiama 2005–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
gautų pranešimų iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius, šachtinių šulinių mėginių skaičius 
procentais, kurie neatitiko reglamentuojamų mikrobiologinių rodiklių ir reglamentuojamų nitratų ir 
nitritų kiekio bei kūdikių apsinuodijimų nitratais ir nitritais, vartojant šachtinių šulinių vandenį, 
skaičius. Iš lentelėje pateiktų duomenų pastebima, kad nuo 2005 m. iki 2007 m. mažėjo, tačiau 2008 
m. šiek tiek vėl išaugo teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gautų pranešimų apie 
nėščiąsias, vartojančias šachtinių šulinių vandenį, skaičius. 19 paveiksle pateikiamas atskirų 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gautų pranešimų iš asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų apie nėščiąsias, vartojančias maistui šachtinių šulinių vandenį, skaičius 2006–2008 m. 

18 paveiksle išanalizavus atskirų teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gautų 
pranešimų iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų apie nėščiąsias, vartojančias maistui šachtinių 
šulinių vandenį, skaičių 2006–2008 m. pastebima, kad 2007 m. beveik visos teritorinės visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigos gavo mažiau pranešimų nei 2006 m. Utenos visuomenės sveikatos 
centras 2007 m. pranešimų apie nėščiąsias, vartojančias maistui šachtinių šulinių vandenį, gavo 
daugiau nei 2006 m. 2008 m. bendrai šių pranešimų gauta daugiau nei 2007 m. 2008 m. daugiau 
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pranešimų nei 2007 m. gavo: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Utenos, Alytaus ir Tauragės 
visuomenės sveikatos centrai. 

2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, gavusios 3095 asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų pranešimus apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėn., vartojančius šachtinių šulinių 
vandenį, bei ištyrusios 3138 šachtinius šulinius, šachtinių šulinių vandens vartotojams pateikė 3093 
informacijas apie šachtinių šulinių vandens kokybę. 

39 lentelėje pateikiami 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros organizuotų 
mikrobiologinių šachtinių šulinių vandens tyrimų rezultatai. 2007 m. daugiausiai šachtinių šulinių 
vandens mėginių, kuriuose nustatyta mikrobiologinė tarša, buvo Utenos apskrityje – mėginiai, 
kuriuose mikrobiologinė tarša viršijo leidžiamas normas, sudarė net 83,8 proc. visų mėginių, tirtų dėl 
mikrobiologinės taršos. 2008 m. daugiau šachtinių šulinių vandens mėginių, kurie neatitiko 
mikrobiologinių taršos reikalavimų, buvo Marijampolės (čia mėginiai, kurie neatitiko teisės aktų 
reikalavimų dėl mikrobiologinės šachtinių šulinių vandens taršos, sudarė 78,4 proc. visų tirtų mėginių 
šiam rodikliui nustatyti), Kauno (mėginiai, kurie neatitiko mikrobiologinės taršos reikalavimų, sudarė 
56,9 proc. visų mikrobiologiniams rodikliams nustatyti mėginių) bei Panevėžio (mėginiai, kurie 
neatitiko nustatytų mikrobiologinės taršos reikalavimų, sudarė 52,4 proc. visų tirtų mėginių 
mikrobiologiniams rodikliams nustatyti) apskrityse. 2008 m. mažiausiai mėginių, kurie neatitiko 
mikrobiologinės taršos reikalavimų, buvo Tauragės (šie mėginiai sudarė 4,8 proc. visų tirtų mėginių 
mikrobiologiniam užterštumui nustatyti), Alytaus (mėginiai, neatitikę mikrobiologinės taršos 
reikalavimų, sudarė 11,3 proc. visų tirtų mėginių mikrobiologiniams rodikliams nustatyti), Klaipėdos 
(šie mėginiai sudarė 20,4 proc. visų tirtų mėginių mikrobiologiniam užterštumui nustatyti) bei Šiaulių 
(šie mėginiai sudarė 20,6 proc. visų tirtų mėginių mikrobiologiniams rodikliams šachtinių šulinių 
vandenyje nustatyti) apskrityse. Lyginant 2007–2008 m. mėginių, neatitikusių mikrobiologinio 
užterštumo reikalavimų šachtinių šulinių vandenyje, pastebima, kad tokių mėginių skaičius 2008 m. 
sumažėjo Vilniaus (2008 m., lyginant su 2007 m., mėginių, neatitikusių mikrobiologinio užterštumo 
reikalavimų, sumažėjo 5,6 proc.), Klaipėdos (sumažėjo 10,2 proc.), Utenos (sumažėjo net 33,2 proc.), 
Tauragės (mėginių, neatitikusių mikrobiologinės taršos reikalavimų, 2008 m. buvo 23,9 proc. mažiau 
nei 2007 m.) bei Telšių (2008 m. šių mėginių sumažėjo 3,7 proc.) apskrityse. 2008 m., lyginant su 
2007 m., mikrobiologinės taršos neatitikusių mėginių skaičius labiausiai išaugo Marijampolės 
apskrityje – čia tokių mėginių 2008 m. buvo net 59,7 proc. daugiau nei 2007 m.. 2008 m. 37,9 proc. 
daugiau nei 2007 m. mikrobiologinės taršos reikalavimų neatitikusių mėginių buvo Panevėžio 
apskrityje; 21,7 proc. – Kauno apskrityje. 
 
39 lentelė. 2007–2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ištirtų 
šachtinių šulinių mikrobiologinės taršos rodikliai. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos 
priežiūros įstaiga 

  

2007–2008 m. mikrobiologinis šulinių vandens ištyrimas 

Mikrobiologiniams 
rodikliams tirtų 
mėginių skaičius 

Mėginių, atitikusių 
reikalavimus, skaičius (%*)  

Mėginių, neatitikusių reikalavimų, skaičius 
(%*) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Metinis 
procenti

nis 
pokytis 
(%**) 

Vilniaus VSC 192 219 147 (76,6%) 180 (82,2 %) 45 (23,4 %) 39 (17,8 %) ↓5,6 

Kauno VSC 307 471 199 (64,8%) 203 (43,1 %) 108 (35,2 %) 268 (56,9 %) ↑21,7 

Klaipėdos VSC 294 304 204 (69,4%) 242 (79,6 %) 90 (30,6 %) 62 (20,4 %) ↓10,2 
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Šiaulių VSC 555 664 448 (80,7%) 527 (79,4 %) 107 (19,2 %) 137 (20,6 %) ↑1,4 

Panevėžio VSC 76 334 65 (85,5 %) 159 (47,6 %) 11 (14,5 %) 175 (52,4 %) ↑37,9 

Utenos VSC 117 158 19 (16,2 %) 78 (49,4 %) 98 (83,8 %) 80 (50,6 %) ↓33,2 

Marijampolės VSC 64 102 52 (81,3 %) 22 (21,6 %) 12 (18,7 %) 80 (78,4 %) ↑59,7 

Alytaus VSC 233 194 207 (88,8 %) 172 (88,7 %) 26 (11,2 %) 22 (11,3 %) ↑0,1 

Tauragės VSC 122 165 87 (71,3 %) 157 (95,2 %) 35 (28,7 %) 8 (4,8 %) ↓23,9 

Telšių VSC 177 166 110 (62,1 %) 131 (78,9 %) 67 (37,9 %) 35 (21,1 %) ↓16,8 

Bendras skaičius: 2137 2777 1538 (72%) 1871 (67,4 %) 599 (28 %) 906 (32,6 %) ↑4,6 
* skliausteliuose pateiktas mėginių procentas nuo visų tos teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 
mikrobiologiniams rodikliams tirtų mėginių skaičiaus. 
%** - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant 2007 m. ir 2008 m. rodiklius. ↑ - padidėjo; ↓ - sumažėjo. 

 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos cheminiams 

rodikliams nustatyti ištyrė 3129 šachtinių šulinių vandens mėginius, iš jų 1318 (42,1 proc.) neatitiko 
teisės aktų reikalavimų pagal tirtus rodiklius, t. y. 4,6 proc. mažiau nei 2007 m. (40 lentelė). 2008 m. 
visų tirtų cheminiams rodikliams nustatyti šachtinių šulinių vandens mėginių 35,8 proc. (1377 
mėginiai) viršijo leidžiamą nitratų vertę, 28,7 proc. visų tirtų mėginių (899 mėginiai) neatitiko 
[nitratas]/50+[nitritas]/3≤1 sąlygos, 4,1 proc. cheminiams rodikliams nustatyti tirtų mėginių (127 
mėginiai) viršijo leidžiamą amoniako vertę ir 4,7 proc. tirtų šachtinių šulinių vandens mėginių (146 
mėginiai) viršijo leidžiamą nitritų vertę. 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
atskirose apskrityse atlikti šachtinių šulinių mėginių cheminiai tyrimai pateikiami 40 lentelėje. Šioje 
lentelėje, analizuojant 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų organizuotų 
cheminių šachtinių šulinių vandens tyrimų rezultatus, pastebima, kad 2007 m. daugiausiai šachtinių 
šulinių vandens mėginių, kuriuose nustatyta cheminė tarša, buvo Tauragės apskrityje – mėginiai, 
kuriuose cheminiai rodikliai viršijo leidžiamas normas, sudarė 65,2 proc. visų mėginių, tirtų 
cheminiams rodikliams nustatyti. 2008 m. šioje apskrityje mėginiai, kurių cheminiai rodikliai viršijo 
nustatytas normas, sudarė tik 30,1 proc. (t. y. 2008 m. jų skaičius sumažėjo daugiau nei 35 proc.). 
2008 m. daugiausiai šachtinių šulinių vandens mėginių, kuriuose nustatyta cheminė tarša, buvo 
Šiaulių apskrityje – mėginiai, kuriuose cheminiai rodikliai viršijo leidžiamas normas, sudarė 59,3 
proc. visų mėginių, tirtų cheminiams rodikliams nustatyti, tačiau lyginant su 2007 m. šioje apskrityje 
šachtinių šulinių mėginiais, jų skaičius 2008 m. sumažėjo beveik 2 proc. Lyginant 2007–2008 m. 
mėginių, neatitikusių cheminio užterštumo reikalavimų šachtinių šulinių vandenyje kitose apskrityse, 
pastebima, kad tokių mėginių skaičius 2008 m. sumažėjo Kauno (2008 m., lyginant su 2007 m., 
šachtinių šulinių vandens mėginių, neatitikusių cheminių rodiklių reikalavimų, sumažėjo 8,7 proc.), 
Klaipėdos (2008 m., lyginant su 2007 m., šachtinių šulinių vandens mėginių, neatitikusių cheminių 
rodiklių reikalavimų, sumažėjo 20,6 proc.), Panevėžio (2008 m., lyginant su 2007 m., šachtinių 
šulinių vandens mėginių, neatitikusių cheminių rodiklių reikalavimų, skaičius sumažėjo 8,4 proc.) bei 
Telšių (2008 m., lyginant su 2007 m., šachtinių šulinių vandens mėginių, neatitikusių cheminių 
rodiklių reikalavimų, sumažėjo 1,6 proc.). Tačiau 2008 m. nustatytas didesnis cheminis šachtinių 
šulinių vandens užterštumas nei 2007 m. Utenos apskrityje (2008 m. mėginių, neatitikusių cheminių 
rodiklių reikalavimų, skaičius buvo 8,8 proc. didesnis nei 2007 m.), Marijampolės apskrityje 
(mėginių, neatitikusių cheminės taršos reikalavimų, skaičius 2008 m. buvo 2,9 proc. didesnis nei 
2007 m.) bei žymiai daugiau mėginių, kurie neatitiko cheminės taršos reikalavimų, buvo Alytaus 
(2008 m. tokių mėginių buvo 26,4 proc. daugiau nei 2007 m.) apskrityje. 
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40 lentelė. 2007–2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ištirtų 
šachtinių šulinių cheminės taršos rodikliai. 

Teritorinė 
visuomenės 

sveikatos 
priežiūros 
įstaiga 

 Cheminis šachtinių šulinių vandens mėginių ištyrimas 

Metai 

Bendras 
mėginių 
skaičius 

Mėginių, 
neatitikusių 
reikalavimų, 

skaičius (proc. 
tirtų 

mėginių*) 

Metinis 
procentinis 
pokytis ** 

Mėginių, 
viršijančių 
leidžiamą 

nitritų vertę 
(0,5 mg/l), 
skaičius  

Mėginių, 
viršijančių 
leidžiamą 

nitratų vertę 
(50 mg/l), 
skaičius  

Mėginių, 
kurie 

neatitiko 
sąlygos 

[nitratas]/50+
[nitritas]/3≤1, 

skaičius  

Mėginių, kurie 
viršijo 

leidžiamą 
amoniako vertę 

(0,5 mg/l), 
skaičius  

Vilniaus VSC 2007 374 160 (42,8 %) 
↑2,3% 

15 153 156 4 
2008 397 179 (45,1%) 14 168 171 5 

Kauno VSC 2007 312 151 (48,4%) ↓8,7% 
8 144 148 12 

2008 478 190 (39,7%) 9 167 161 15 
Klaipėdos 
VSC 

2007 300 124 (41,3%) 
↓20,6% 

6 107 108 17 
2008 304 63 (20,7%) 2 43 31 18 

Šiaulių VSC 
2007 747 455 (60,9 %) 

↓1,6% 
37 425 425 45 

2008 664 394 (59,3%) 43 341 240 49 
Panevėžio 
VSC 

2007 328 168 (51,2%) 
↓8,4% 

10 167 132 7 
2008 428 183 (42,8%) 11 169 124 16 

Utenos VSC 2007 117 21 (26,5%) ↑8,8% 
2 31 2 0 

2008 167 59 (35,3%) 1 59 53 1 
Marijampolės 
VSC 

2007 250 91 (36,4%) 
↑2,9% 

0 91 0 0 
2008 140 55 (39,3%) 2 44 2 7 

Alytaus VSC 2007 168 26 (15,5%) ↑26,4% 
2 74 74 2 

2008 198 83 (41,9%) 9 75 69 3 

Tauragės VSC 
2007 184 120 (65,2%) 

↓35,1% 
12 110 103 5 

2008 186 56 (30,1%) 49 7 0 0 

Telšių VSC 2007 225 78 (34,7%) ↓1,2% 
5 75 75 6 

2008 167 56 (33,5%) 6 46 48 13 

Bendras 
skaičius: 

2007 3005 1404 (46,7%) 
↓4,6 

97 1377 1223 98 

2008 3129 1318 (42,1%) 146 1119 899 127 

* skliausteliuose pateiktas mėginių procentas nuo visų tos teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 
mikrobiologiniams rodikliams tirtų mėginių skaičiaus. 
%** - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas lyginant 2007 m. ir 2008 m. rodiklius. ↑ - padidėjo; ↓ - sumažėjo 

 
NVSPL, įgyvendindama šią priemonę, atliko 4231 mikrobiologinį bei 9463 cheminius 

tyrimus. 
01.01.01.03.09. priemonė – Ne maisto prekės higieninių pažymėjimų medžiagoms ir 

gaminiams, skirtiems liestis su maistu, išdavimas. Kosmetikos gaminių saugos sveikatai 
užtikrinimas. 

 
Ne maisto prekės higieninių pažymėjimų medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su 

maistu, išdavimas 
 
Tarnyba išduoda ne maisto prekės higieninį pažymėjimą medžiagoms ir gaminiams, skirtiems 

liestis su maistu. Šiuo pažymėjimu garantuojama, kad medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu – 
pakankamai inertiški, kad neleistų į maistą išsiskirti tokiam medžiagų kiekiui, kuris keltų pavojų 
žmonių sveikatai ar nepriimtinai pakeistų maisto sudėtį arba pablogintų jo organoleptines savybes. 
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 
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pažymėjimų medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, skaičiaus palyginimas pateiktas 
19 paveiksle. 
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19 paveikslas. 2005–2008 m. Tarnybos išduotų ne maisto prekės higieninių pažymėjimų medžiagoms ir 
gaminiams, skirtiems liestis su maistu, skaičiaus palyginimas. 
 

Siekdamas užtikrinti vieningą visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymo tvarką bei 
nustatyti pagrindinius medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, mėginių paėmimo reikalavimus 
Tarnybos direktorius 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-111 ,,Dėl Tiesioginės valstybinės 
visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2008, 
Nr. 146-5908) patvirtino Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, mėginių paėmimo tvarkos 
aprašą. 

Siekdamos efektyviau keistis informacija ir glaudžiau bendradarbiauti vykdant maisto papildų 
ir medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, valstybinę kontrolę 2008 m. Tarnyba ir Valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo susitarimą Nr. T2-62/ST-37A. 

Tarnyba kartu 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 – 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. 

 
 

Kosmetikos gaminių saugos sveikatai užtikrinimas 
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41 lentelė. 2007–2008 m. kosmetikos gaminio tiekimo į Lietuvos rinką notifikavimas. 

Kosmetikos gaminio tiekimo į Lietuvos rinką notifikavimas 2007 m. 2008 m.  

Metinis 
procentinis 

pokytis 
(%*) 

1. Iš viso gauta pranešimų apie kosmetikos gaminio tiekimą į Lietuvos rinką 21063 22149 ↑4,9 
2. Patikrinta pranešimų apie kosmetikos gaminio tiekimą į Lietuvos rinką 21063 22149 ↑4,9 
3. Pranešimai apie kosmetikos gaminio tiekimą į Lietuvos rinką neatitikę 
visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų: 534 433 ↓18,9 

1) iš viso neatitikusių teisės aktų reikalavimų pranešimų apie kosmetikos 
gaminio tiekimą į Lietuvos rinką; 0 0  

2) pranešimai apie kosmetikos gaminio tiekimą į Lietuvos rinką su 
draudžiamomis medžiagomis; 275 106 ↓61,5 

3) pranešimai apie kosmetikos gaminio tiekimą į Lietuvos rinką su 
viršijančiomis reglamentuojamas koncentracijas medžiagomis; 92 178 ↑48,3 

4) pranešimai apie kosmetikos gaminio tiekimą į Lietuvos rinką neatitikusio 
kosmetikos gaminio apibrėžimo. 167 149 ↓10,8 

%* - metinis procentinis pokytis skaičiuojamas, lyginant 2007 m. ir 2008 m. rodiklius. 
 
Kosmetikos gaminio tiekimo į Lietuvos rinką notifikavimą atlieka Tarnybos įgaliotas 

Vilniaus visuomenės sveikatos centras. 2007–2008 m. kosmetikos gaminio tiekimo į Lietuvos rinką 
notifikavimo rezultatai pateikiami 41 lentelėje. 2008 m. iš viso Vilniaus visuomenės sveikatos centras 
gavo 22149 pranešimus apie kosmetikos gaminio tiekimą į Lietuvos rinką, t. y. 4,9 proc. daugiau nei 
2007 m., visi šie pranešimai buvo patikrinti. Nustatyta, kad 2008 m. 433 pranešimai apie kosmetikos 
gaminio tiekimą į Lietuvos rinką neatitiko visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų (t. y. 18,9 proc. mažiau nei 2007 m.), iš jų: 106 pranešimai (šie pranešimai sudarė 24,5 
proc. visų 2008 m. pranešimų apie kosmetikos gaminio teikimą į Lietuvos rinką, kurie neatitiko teisės 
aktų reikalavimų) buvo su draudžiamomis medžiagomis (tokių atvejų, lyginant su 2007 m., sumažėjo 
61,5 proc.); 178 pranešimai (šie pranešimai sudarė 41,1 proc. visų 2008 m. pranešimų apie 
kosmetikos gaminio teikimą į Lietuvos rinką, kurie neatitiko teisės aktų reikalavimų) buvo su 
viršijančiomis reglamentuojamas koncentracijas medžiagomis (šių atvejų, lyginant su 2007 m., 
išaugo 48,3 proc.); 149 pranešimai (šie pranešimai sudarė 34,4 proc. visų 2008 m. pranešimų apie 
kosmetikos gaminio teikimą į Lietuvos rinką, kurie neatitiko teisės aktų reikalavimų) neatitiko 
kosmetikos gaminio apibrėžimo. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2008 m. pateikė 19 
pranešimų apie kosmetikos gaminio teikimą į Lietuvos rinką, kaip probleminį produktą, dėl jo 
priskyrimo atitinkamai produktų grupei. 

Vykdant kosmetikos gaminių saugos sveikatai užtikrinimą 2008 m. birželio 19 d. buvo 
organizuotas seminaras 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“. 
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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. 

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: 

• teisės akto pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 
gegužės 15 d. 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; 

• teisės akto pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 
rugpjūčio 1 d. 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; 

• teisės akto pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 
rugpjūčio 28 d. 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. 

 
01.01.01.03.10. priemonė – Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus 

išdavimas. 
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, Tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 
11 d. 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). 

2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos gavo 260 
prašymų leidimui ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išduoti ir išdavė 257 leidimus 
ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus, t. y. 98,8 proc. visų prašymų buvo patenkinta. 

Analizuojant 2007–2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų gautų prašymų leidimui ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus pastebima, kad 2008 m. šių 
prašymų skaičius išaugo 16,5 proc., lyginant su 2007 m. Taip pat išaugo ir 2008 m. išduotų leidimų 
ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus skaičius, lyginant su 2007 m. (2008 m. šių leidimų išduota 
16,7 proc. daugiau). Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gautų prašymų ir išduotų 
leidimų skaičius 2007–2008 m. pateikiamas 42 lentelėje. 
 
42 lentelė. 2007–2008 m. leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimas. 

Teritorinė visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaiga 

2007–2008 m. leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimas 
Prašymų leidimui ekshumuoti ar 
perlaidoti žmonių palaikus gauti 

skaičius 
Išduotų leidimų ekshumuoti ar 

perlaidoti žmonių palaikus skaičius 
2007 2008 2007 2008 

Vilniaus VSC 62 111 62 111 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=332329&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=293782&b=�
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=293782&b=�
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Kauno VSC 27 32 27 32 
Klaipėdos VSC 21 9 20 8 
Šiaulių VSC 31 34 31 34 
Panevėžio VSC 21 15 19 15 
Utenos VSC 12 7 12 6 
Marijampolės VSC 8 18 8 17 
Alytaus VSC 10 13 10 13 
Tauragės VSC 8 13 8 13 
Telšių VSC 17 8 17 8 
Bendras skaičius 217 260 214 257 
 

01.01.01.03.11. priemonė – Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų 
atestavimo pažymėjimų išdavimas ir įstaigų rizikos veiksnių tyrimui atestavimas. 

 
Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų atestavimo pažymėjimus 2008 m. sausio 

1 d. Tarnyba išduoda 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). 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 20 paveiksle. 
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20 paveikslas. 2003–2008 m. Tarnybos išduotų, patikslintų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
laboratorijos atestavimo pažymėjimų skaičiaus palyginimas. 
 

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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Parengtas teisės akto projektas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 
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. Taip pat 2008 m. parengti 2 Tarnybos direktoriaus įsakymo projektai dėl Valstybinės 
visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 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 Tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 31 d. 
įsakymu Nr. V-24 (Žin., 2008, Nr. 41-1536) ir Tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 
V-71 (Žin., 2008, Nr. 120- 4576). 

Tarnyba 2008 m. išdavė 20 įstaigos rizikos veiksnių tyrimui atestavimo pažymėjimų. 2008 m. 
birželio 20 d. parengtas pranešimas 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 21 
paveiksle. 
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21 paveikslas. 2004–2008 m. Tarnybos išduotų įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui pažymėjimų 
skaičiaus palyginimas. 
 

01.01.01.03.12. priemonė – Maisto papildų notifikavimas ir registravimas. 
Nuo 2007 m. spalio 1 d. Tarnyba vykdo maisto papildų notifikavimą, maisto papildus rinkoje 

kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 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 tiekiamus maisto papildus 
pateiktą informaciją, į notifikuotų maisto papildų duomenų bazę įrašė (notifikavo) 1856 maisto 
papildus. 22 paveiksle pateiktas 2007–2008 m. Tarnybos notifikuotų maisto papildų skaičius. 
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22 paveikslas. 2007–2008 m. Tarnybos notifikuotų maisto papildų skaičiaus palyginimas. 
 

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 
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. 

2008 m. Tarnyba suorganizavo seminarą maisto papildų platintojams ir gamintojams „Maisto 
papildų teisinis reglamentavimas“, kurio metu buvo pristatyti pagrindiniai maisto papildus 
reglamentuojantys teisės aktai, akcentuotos pasitaikančios klaidos pildant pranešimo apie maisto 
papildo pateikimą Lietuvos rinkai formą, nagrinėti maisto papildų ženklinimo reikalavimai. 

 
01.01.01.03.13. priemonė – Visuomenės informavimas aplinkos visuomenės sveikatos 

saugos požiūriu klausimais. 
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. 2008 m. parengti ir išplatinti žiniasklaidai 3 informaciniai pranešimai 
apie visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką: pranešimas spaudai 
apie profesinę riziką ir jos tyrimus; duotas interviu dienraščiui „Respublika“ apie fasuotą geriamąjį 
vandenį, kuris, kaip įtariama, galėjo būti vaikų susirgimo priežastimi, 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“. 2008 m. 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. 

Visuomenės informavimo saugios aplinkos užtikrinimo klausimais 2008 m. skaityti 5 
pranešimai: 2008 m. gegužės 22–23 d. Estijoje vykusiame Baltijos šalių sveikatos apsaugos ir 
visuomenės sveikatos institucijų atstovų susitikime skaityti 2 pranešimai apie geriamojo vandens 
kokybės kontrolę Lietuvoje; 2008 m. gegužės 26–27 d. Hagoje 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 
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vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų reglamentavimą Lietuvoje; 2008 m. rugsėjo 26 d. Zagrebe 
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 bei skaityti 2 pranešimai. 

2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vykdė visuomenės informavimą 
visuomenės sveikatos saugos klausimais (23 paveikslas). Per šiuos metus teritorinių visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų specialistai parengė ir visuomenės informavimo priemonėms pateikė 163 
straipsnius bei 106 pranešimus. Net 317 kartų davė interviu televizijos bei radijo laidoms, spaudai. 
2008 m. buvo perskaitytos 338 paskaitos/pranešimai visuomenei aktualiais kontrolės ar vartotojų 
teisių apsaugos klausimais. 2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų specialistai suorganizavo bei dalyvavo 44 konferencijose/seminaruose bei išleido 40 skirtingų 
pavadinimų aktualios informacinės medžiagos (lankstinukų, skrajučių, knygelių ir pan.) 2881 
egzemplioriaus tiražu. Tarnybai pavaldžių įstaigų specialistai parengė ir eksponavo 89 skirtingų 
pavadinimų stendus. 

 

 
23 paveikslas. 2008 m. vykdytas visuomenės informavimas aplinkos visuomenės sveikatos saugos 
požiūriu klausimais. 
 

2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai parengė ir 
žiniasklaidai pateikė įvairius straipsnius susijusius su visuomenės sauga, pvz.: „Kokį vandenį 
geriame“ (regioniniam dienraščiui „Širvintų kraštas“), „Šulinių vandens kokybė – savininkų reikalas“ 
(dienraščiams „Šalčios žinios“, „Mūsų kraštas“), „Savivaldybė skaičiuos pavojingo asbestinio šiferio 
stogus“ (dienraščiui „Rinkos aikštė“), „Higiena – sąžinės reikalas“ (dienraščiui „Kauno diena“), 
„Gaminiai su asbestu pavojingi sveikatai“ (dienraščiui „Kėdainių garsas“), „Maitinimo 
organizavimas mokyklose“ (dienraščiui „Širvintų kraštas“), ,,Kaip apsisaugoti nuo triukšmo“ 
(dienraščiui ,,Rinkos aikštė“), ,,Šuliniuose – nitratai“ (dienraščiui „Kėdainių garsas“), „Vanduo 
kūdikių maistui – iš užterštų šulinių“ (dienraščiui „Rinkos aikštė“), „Kokį vandenį geriame“ 
(reginiam laikraščiui „Druskonis“), „Mokinių maitinimui rengiamasi atsakingai“ (dienraščiui 
„Alytaus Naujienos“), „Ką būtina žinoti apie profesines ligas“ (dienraščiui „Alytaus Naujienos“) ir 
kt. 
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2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų parengti pranešimai 
spaudai: „Paplūdimio vanduo atitinka higienos normą“ (regioniniam dienraščiui „Širvintų kraštas“), 
„Šampūnai turi būti be ašarų“ (dienraščiui „15 min“), „Vaikų dantų pastų sauga“ (naujienų portaluose 
ir interneto svetainėse www.delfi.lt,  www.sam.lt, www.vvspt.lt), „Šachtinių šulinių vandens kokybė 
Kauno apskrityje 2008 metų I-ąjį pusmetį“ (Kauno visuomenės sveikatos centro internetinėje 
svetainėje adresu www.kvsc.lt), „Laikas išsitirti šulinių vandenį“ (dienraščiams „Šiaulių kraštas“, 
„Lietuvos žinios“, „Krašto žinios“, informaciniam portalui www.skrastas.lt), „Grėsmė susirgti nuo 
asbesto plaučiu vėžiu išlieka“ (dienraščiui „Šiaulių naujienos“), „Vandens įtaka žmogaus sveikatai“ 
(dienraščiui „Šiaulių naujienos“), ,,Specialisto konsultacija. ,,Kaip patiems įsirengti šulinį?“ 
(dienraščiui „ Šiaulių kraštas“), ,,Mokiniams – sintetinis maistas“ (dienraščiui „Šiaulių naujienos“), 
,,Triukšmas: žala sveikatai ir kaip jos išvengti?“ (savaitraščiui „Lietuvos sveikata“), „Profesinės 
ligos“ (regioniniam laikraščiui „Dainavos žodis“), „Šulinio vandens kokybės tyrimas nėščiosioms ir 
auginantiems kūdikius iki 6 mėnesių nekainuoja“ (regioniniams laikraščiams „Alytaus Naujienos“, 
„Dainavos žodis“) ir kt. 

2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duoti interviu žiniasklaidai 
temomis: „Apie asbesto pavojų sveikatai“ (LTV „Panorama“, LNK, „5 kanalui“), „Apie triukšmo 
prevenciją“ (LTV „Kuluarai“), „Apie oro taršos poveikį sveikatai, jos mažinimo būdus (dienraščiui 
,,Lietuvos rytas“), „Apie laidotuvių namų darbuotojams privalomus mokymus“ (regioniniam 
laikraščiui „Ukmergės žinios“), „Apie šampūnų poveikį sveikatai“ (savaitraščiui „Lietuvos 
sveikata“), „Apie triukšmo zonas ir oro uosto sanitarines apsaugos zonas“ (dienraščiui „Lietuvos 
rytas“), „Moksleivių maitinimo problemos Alytaus miesto ir rajono mokyklose“ (radijui „FM 99“), 
„Apie kapinių sanitarines apsaugos zonas“ (dienraščiui „15 min“), „Apie gyvsidabrio poveikį 
sveikatai bei kaip reikia elgtis sudaužius termometrą“ (dienraščiui „Lietuvos rytas“), apie dantų 
valymą straipsnyje „Valytis dantis reikia atsargiai“ (dienraščiui „Respublika“), apie Vilniaus m. 
triukšmo žemėlapį ir triukšmą mažinančias priemones (dienraščiui „Vilniaus diena“), „Laidojimo 
biuro higienos pasų išdavimas Kauno mieste“ (dienraščiui „Kauno diena“), „Moksleivių maitinimo 
problemos mokyklose“ (Kėdainių krašto televizijai, LTV ,,Panorama“), „Atmosferos oro užteršimas“ 
(interviu dienraščiui „Klaipėda“), „Asbesto kenksmingumas gyventojų sveikatai“ („Balticum TV“), 
„Atliekų deginimas kenkia sveikatai“ (regioniniam laikraščiui „Pajūrio naujienos“), „Mokyklų 
valgyklų valgiaraščiai“ (Alytaus regioninė televizija), „Apie valgiaraščių kontrolę“ (dienraščiui „15 
min“) ir kt. 

Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų 2008 m. 
suorganizuotos konferencijos ir seminarai: konferencija ,,Geriamojo vandens kokybė Rokiškio 
rajone“ (konferencija buvo skirta Rokiškio gimnazijų vadovams, mokytojams bei moksleiviams), 
seminarai „Vandentiekos problemos Klaipėdos rajone“ bei „Klaipėdos rajono vandens kokybės 
gerinimas“ (seminarai skirti Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono 
agentūros bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams, Klaipėdos rajono savivaldybės 
atstovams), seminaras „Maisto asortimento bendrojo lavinimo mokyklose derinimo tvarka bei 
priežiūra“ (seminaras buvo skirtas Šiaulių apskrities bendrojo lavinimo mokyklų atsakingiems 
darbuotojams bei visuomenės sveikatos specialistams), seminaras „Visuomenės sveikatos problemos 
Kelmės rajone“ (seminaras skirtas Kelmės rajono tarybos atstovams bei savivaldybės administracijos 
atstovams), seminarai „Mitybos organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose“, „Racionali mityba ir 
sveikas maistas mokykloje“ bei „Mokinių maitinimo problemos mokyklų valgyklose. Pažeidimai ir 
jų šalinimo būdai. Maisto saugos aktualijos“ (seminarai skirti mokyklų direktoriams bei už maisto 
gaminimą ir tiekimą atsakingiems mokyklų darbuotojams), seminarai „Utenos rajono pagrindinių 
mokyklų moksleivių mitybos įpročių bei maitinimo mokyklose kokybės vertinimas“ bei ,,Moksleivių 
maitinimo organizavimas mokymo įstaigose“ (seminarai skirti mokyklų visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistams, kontroliuojančių institucijų specialistams, mokyklų administracijai, 
moksleivių maitinimo paslaugas teikiantiems asmenims) ir kt. 

http://www.delfi.lt/�
http://www.sam.lt/�
http://www.vvspt.lt/�
http://www.kvsc.lt/�
http://www.skrastas.lt/�
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Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai parengė ir išplatino 
informacinę medžiagą ir stendus: lankstinukus temomis „Šachtinių šulinių vandens kokybė“ bei „Kad 
kūdikiai būtų sveiki – vartokite tinkamą vandenį“, kurie išplatinti asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose; informacinė medžiaga „Švarus oras stiprina sveikatą“, kuris platinamas Telšių visuomenės 
sveikatos centro Mažeikių skyriuje; lankstinukas „Tinkama moksleivių mityba – sveikatos 
pagrindas“, medžiaga platinama už maitinimo organizavimą mokyklose atsakingiems asmenims ir 
kitiems suinteresuotiems žmonėms; lankstinukus „Sveika vaikų mityba“ bei „Sveika mityba – 
sveikatos pagrindas“, kurie platinami Telšių rajono švietimo įstaigose ir kt. 2008 m. Kauno 
visuomenės sveikatos centro specialistai parengė stendą tema „Šachtinių šulinių vandens kokybė ir 
kūdikių apsinuodijimų prevencija Kauno apskrityje“, kuris buvo eksponuojamas tarptautiniame 
forume „Moksliniais įrodymais pagrįsta politika ir sprendimai profesinei ir visuomenės sveikatai“, 
skirtame Higienos instituto 200 metų jubiliejui. Stendai aktualiais visuomenės sveikatos saugos 
klausimais buvo rengiami ir kitose Tarnybai pavaldžiose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigose. 
 

Uždavinys: 
01.01.01.04. Vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę. 
 
01.01.01.04.01. priemonė – Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų stebėsenos vykdymas 

(valstybės užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų informacinės sistemos tvarkymas ir su šia 
informacine sistema susiję sergamumo užkrečiamosiomis ligomis apskaitos bei statistikos 
darbai ir epidemiologinės situacijos analizė ir prognozė). 

Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 2008 m. 
dalyvavo 101 pasitarime su asmens sveikatos priežiūros specialistais dėl užkrečiamųjų ligų 
diagnostikos būklės, specifinės diagnostikos metodų panaudojimo galimybės bei dėl užkrečiamųjų 
ligų apskaitos ir informacijos teikimo (35 pasitarimuose dėl užkrečiamųjų ligų diagnostikos būklės, 
specifinės diagnostikos metodų panaudojimo galimybės bei 66 pasitarimuose dėl užkrečiamųjų ligų 
apskaitos ir informacijos teikimo). Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 
2008 m. patikrino 182 asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl užkrečiamųjų ligų diagnostikos būklės 
bei 465 asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl vykdomos užkrečiamųjų ligų registracijos ir 
informacijos perdavimo. Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 2007–2008 m. patikrintų 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų dėl užkrečiamųjų ligų diagnostikos būklės ir dėl vykdomos 
užkrečiamųjų ligų registracijos ir perdavimo skaičius pateikiamas 43 lentelėje. 

 
43 lentelė. 2007–2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų patikrintos 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos dėl užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų stebėsenos vykdymo. 

Teritorinė visuomenės 
sveikatos priežiūros 

įstaiga 

2007–2008 m. patikrintos asmens sveikatos priežiūros įstaigos dėl užkrečiamųjų ligų ir 
jų sukėlėjų stebėsenos vykdymo 

Patikrintų asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų dėl užkrečiamųjų ligų 
diagnostikos būklės skaičius 

Patikrintų asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų dėl vykdomos užkrečiamųjų ligų 
registracijos ir informacijos perdavimo 

skaičius 
2007 2008 2007 2008 

Vilniaus VSC 9 7 36 40 
Kauno VSC 0 87 0 87 
Klaipėdos VSC 0 0 66 94 
Šiaulių VSC 1 14 17 55 
Panevėžio VSC 18 4 10 26 
Utenos VSC 7 19 11 33 
Marijampolės VSC 0 1 24 33 
Alytaus VSC 3 15 62 62 
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Tauragės VSC 9 26 1 26 
Telšių VSC 1 9 17 9 
Bendras skaičius 48 182 244 465 
 

Sergamumo užkrečiamosiomis ligomis statistikos darbai, vykdant jų epidemiologinę analizę 
(retrospektyvią arba operatyvią) bei prognozę, 2008 m. buvo atliekami panaudojant ir kompiuterines 
statistinės analizės programas ULISAS, EpiInfo, SPSS ir kt. Remdamiesi analizės rezultatais 
specialistai, dirbantys teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, prognozavo 
užkrečiamųjų ligų plitimo tendencijas, laiku organizavo priešepidemines priemones. Teritorinės 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2008 m. informaciją apie užkrečiamųjų ligų epidemiologinę 
situaciją, metines statistines ataskaitas už 2007 m. teikė Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
centrui. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui 2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigos iš viso pateikė 1898 mėnesines statistines ataskaitų formas, 236 ketvirtines 
statistines ataskaitų formas ir 909 metines statistines ataskaitų formas. 

 
01.01.01.04.02. priemonė – Užkrečiamųjų ligų židinių epidemiologinis ištyrimas. 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos iš viso 

užregistravo 113508 užkrečiamųjų ligų židinius, pagal galutines diagnozes patvirtinta 113146 židinių, 
iš jų su vienu susirgimu 111344 užkrečiamųjų ligų židiniai ir 1802 užkrečiamųjų ligų židiniai su 
dviem ir daugiau susirgimų (protrūkiai). Analizuojant užkrečiamųjų ligų protrūkius pagal ligos 
plitimo kelią užregistruoti 408 per maistą ir vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkiai, iš jų 35 
per maistą ir vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkiai, įvykę dėl maisto tvarkymo įmonių 
kaltės; užregistruoti 776 per orą plintančių užkrečiamųjų ligų ir ligų, kurių išvengiama skiepijant, 
protrūkiai, iš jų 57 ligų, kurių išvengiama skiepijant, protrūkiai. 44 lentelėje pateikiama 2008 m. 
užregistruotų protrūkių analizė atskirose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose. 
 
44 lentelė. 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų užregistruoti užkrečiamųjų ligų 
židiniai su dviem ir daugiau susirgimais (protrūkiai). 

Teritorinė 
visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaiga 

2008 m. užregistruoti užkrečiamųjų ligų židiniai su dviem ir daugiau susirgimais 
(protrūkiai) 

Iš viso 
užregistruota 

protrūkių  

Per maistą ir vandenį 
plintančių užkrečiamųjų ligų 

protrūkiai 

Per orą plintančių užkrečiamųjų ligų 
ir ligų, kurių išvengiama skiepijant, 

protrūkiai 

Iš viso 

Protrūkiai dėl 
maisto 

tvarkymo 
įmonių kaltės Iš viso  

Ligų, kurių 
išvengiama 
skiepijant, 
protrūkių 

Vilniaus VSC 827 68 7 503 29 
Kauno VSC 62 62 4 0 0 
Klaipėdos VSC 15 15 2 0 0 
Šiaulių VSC 333 49 3 185 0 
Panevėžio VSC 229 156 0 31 5 
Utenos VSC 89 3 0 0 0 
Marijampolės VSC 64 10 2 30 23 
Alytaus VSC 109 44 17 27 0 
Tauragės VSC 74 1 0 0 0 
Telšių VSC 0 0 0 0 0 
Bendras skaičius 1802 408 35 776 57 
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2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2892 
užkrečiamųjų ligų židiniuose organizavo mikrobiologinių tyrimų atlikimą. NVSPL vykdydama 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų užsakymus, užkrečiamųjų ligų židiniuose iš viso 
atliko 5634 mikrobiologinius tyrimus bei 33124 parazitologinius tyrimus. 

NVSPL atlikti tyrimai: 
- maisto produktų laboratoriniai tyrimai: 223 mikrobiologiniai tyrimai ir 8 kiti tyrimai; 
- aplinkos laboratoriniai tyrimai: 999 mikrobiologiniai tyrimai, 1592 parazitologiniai tyrimai, 

186 kiti tyrimai; 
- klinikiniai diagnostiniai tyrimai atlikti 69 persirgusiems užkrečiamąją liga asmenims, 53 

užkrečiamosios ligos nešiotojams bei 230 tyrimų buvo atlikti kontaktavusiems su asmenimis, 
sergančiais užkrečiamąją liga. Buvo atlikta 4412 mikrobiologinių tyrimų, 31532 parazitologiniai 
tyrimai, 584 serologiniai tyrimai, 11690 tipavimų bei 1143 kiti laboratoriniai tyrimai. 

 
01.01.01.04.03. priemonė – Imunoprofilaktinio darbo organizavimas ir kontrolė. 
2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 

atliko 324 imuniteto būklių įvertinimus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautas 
profilaktinių skiepijimų apimties (imuniteto būklės) ataskaitas, o 2007 m. teritorinių visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų specialistai atliko 420 imuniteto būklių įvertinimų (45 lentelė). 

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos iš viso gavo 19 skiepų pašalinių reiškinių 
tyrimo protokolų (duomenys apie atskirose teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose 
2007–2008 m. gautus skiepų pašalinių reiškinių tyrimų protokolus pateikiami 45 lentelėje), pateikė 
14 informacijų apie skiepų pašalinius reiškinius Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui. 

 
45 lentelė. Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 2007–2008 m. vykdytas imunoprofilaktinio 
darbo organizavimas ir kontrolė. 

Teritorinė visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaiga 

  

2007–2008 m. imunoprofilaktinio darbo organizavimas ir kontrolė 

Atlikti imuniteto būklių 
įvertinimai 

Gauti skiepų pašalinių 
reiškinių tyrimo protokolai 

Patikrintos asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Vilniaus VSC 53 60 13 7 73 75 
Kauno VSC 105 76 0 1 115 165 
Klaipėdos VSC 35 35 0 1 50 50 
Šiaulių VSC 43 50 0 5 18 84 
Panevėžio VSC 88 8 0 0 73 129 
Utenos VSC 14 9 1 1 49 68 
Marijampolės VSC 44 33 0 0 16 55 
Alytaus VSC 10 10 0 4 104 104 
Tauragės VSC 14 19 0 0 27 54 
Telšių VSC 14 24 5 0 17 9 
Bendras skaičius 420 324 19 19 542 793 
 

2008 m. Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai patikrino 793 asmens 
sveikatos priežiūros įstaigas, patikrinimų metu buvo vertinamas imunoprofilaktinio darbo 
organizavimas teisės aktais nustatyta tvarka (duomenys apie teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų specialistų 2007–2008 m. patikrintas asmens sveikatos priežiūros įstaigas 
pateikiami 46 lentelėje). Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui buvo pateiktos 794 
statistinės ataskaitų formos (F.Nr. 7,8). Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistai suorganizavo 60 metodinių paskaitų/pasitarimų bei suteikė 1054 konsultacijas 
skiepijimus atliekančioms įstaigoms imunoprofilaktinio darbo organizavimo klausimais. 
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Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2008 m. organizavo profilaktinių 
skiepijimų atlikimą pagal epidemiologines situacijas (difterija, pasiutligė): 664 asmenims buvo 
organizuoti skiepai nuo difterijos; 4403 asmenims organizuoti skiepai nuo pasiutligės; 554 asmenims 
organizuoti skiepai nuo kitų ligų pagal epidemiologinę situaciją. 46 lentelėje pateikiami teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų 2007–2008 m. organizuotų profilaktinių 
skiepijimų duomenys. 

2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos taip pat vykdė imunologinių 
preparatų nuo susirgimo pasiutlige aprūpinimą ir apskaitą: įsigijo 18263 vienetus vakcinos bei 119 
vienetų imunoglobulino nuo pasiutligės (2007 m. buvo įsigyta 24166 vienetai vakcinos ir 410 vienetų 
imunoglobulino nuo pasiutligės). 

Informuojant savivaldos institucijas apie imunoprofilaktinio darbo efektyvumą 2008 m. 
teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai parengė ir savivaldos institucijoms 
pateikė 46 informacijas (2007 m. – 41 informaciją). 

 
46 lentelė. 2007–2008 m. organizuotas profilaktinių skiepijimų atlikimas. 

Teritorinė visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaiga 

2007–2008 m. organizuotas profilaktinių skiepijimų atlikimas 

Asmenys, kuriems 
organizuoti skiepai nuo 

difterijos 

Asmenys, kuriems 
organizuoti skiepai nuo 

pasiutligės 

Asmenys, kuriems 
organizuoti skiepai nuo kitų 
ligų pagal epidemiologinę 

situaciją 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Vilniaus VSC 652 0 1259 1169 0 551 
Kauno VSC 0 50 1473 1176 0 0 
Klaipėdos VSC 0 0 565 479 0 0 
Šiaulių VSC 0 0 288 297 0 0 
Panevėžio VSC 318 0 367 182 1487 0 
Utenos VSC 0 0 300 295 0 3 
Marijampolės VSC 0 614 265 270 0 0 
Alytaus VSC 0 0 319 179 0 0 
Tauragės VSC 0 0 113 133 0 0 
Telšių VSC 0 0 232 223 0 0 
Bendras skaičius 970 664 5181 4403 1487 554 
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24 paveikslas. 2005–2008 m. nuo sezoninio gripo paskiepyti 65+ amžiaus ir vyresni bei kitų rizikos grupių 
(neįskaitant medicinos darbuotojų) asmenys. 
 

2008 m. buvo organizuota ir įvertinta rizikos grupių vakcinacija nuo sezoninio gripo 65+ 
amžiaus ir vyresnių bei kitų rizikos grupių (neįskaitant medicinos darbuotojų). Nuo sezoninio gripo 
2008 m. paskiepyta 100624 rizikos grupių asmenys (24 paveiksle pateikiamas 2005–2008 m. bendras 
paskiepytų asmenų skaičius, 47 lentelėje pateikiamas 2005–2008 m. apskrityse paskiepytų asmenų 
skaičius). Siekdamos padidinti gripo rizikos grupių vakcinacijos apimtis, teritorinės visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigos organizavo 52 pasitarimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei 
kitų suinteresuotų įstaigų atstovais. 
 
47 lentelė. 2005–2008 m. nuo sezoninio gripo paskiepyti 65+ amžiaus ir vyresni bei kitų rizikos grupių 
(neįskaitant medicinos darbuotojų) asmenys atskirose apskrityse. 

Apskritys 

Rizikos grupių vakcinacija nuo sezoninio gripo (65+ amžiaus ir vyresni 
bei kitų rizikos grupių (neįskaitant medicinos darbuotojų) asmenys: 

2005 2006 2007 2008 

Vilniaus apskritis 3081 2559 5832 22739 
Kauno apskritis 3980 985 5451 17974 
Klaipėdos apskritis 994 1379 6556 6578 
Šiaulių apskritis 1361 875 2211 12579 
Panevėžio apskritis 533 565 6606 11641 
Utenos apskritis  1519 1004 2787 2931 
Marijampolės apskritis     2753 6821 
Alytaus apskritis 3808 3627 7760 4165 
Tauragės apskritis 1423 1367 3742 6828 
Telšių apskritis 1726 3601 7843 8368 
Bendras skaičius 18425 15962 51541 100624 

 
01.01.01.04.04. priemonė – Valstybės sienos ir teritorijos sanitarinė bei medicininė-

karantininė apsauga. 
2008 m. Tarnybai pavaldaus Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai atliko 2370 

medicininių karantininių ir higieninių patikrinimų orlaiviuose (2007 m. – 2933 patikrinimus), 1393 
orlaiviuose įvertinta epidemiologinė situacija pagal pateiktus dokumentus (48 lentelė). Vilniaus 
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visuomenės sveikatos centro specialistai patikrino 2 asmenis dėl užkrečiamųjų ligų nustatymo, 
kuriems buvo nustatyta užkrečiamoji liga. Vilniaus visuomenės sveikatos centras atleidimo nuo 
orlaivio higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimų 2008 m. neišdavė. 

Tarnybai pavaldaus Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai 2008 m. atliko 1296 
medicininius karantininius ir higieninius patikrinimus laivuose ir keltuose (2007 m. buvo atlikti 1753 
patikrinimai), 2895 laivuose ir keltuose epidemiologinė situacija įvertinta pagal pateiktus 
dokumentus (48 lentelė). Specialistai patikrino 95 asmenis dėl užkrečiamųjų ligų nustatymo, 
užkrečiamųjų ligų atvejų nebuvo nustatyta. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai 2008 
m. atleidimo nuo laivo / kelto higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimų neišdavė, 2007 m. buvo 
išduoti 223 tokie pažymėjimai. 

 
48 lentelė. 2007–2008 m. vykdyta valstybės sienos ir teritorijos sanitarinė bei medicininė-karantininė 
apsauga. 

Orlaivių, laivų, keltų medicininiai karantininiai ir higienos patikrinimai: 2008 m. 
skaičius 

2007 m. 
skaičius 

Medicininiai karantininiai ir higieniniai patikrinimai orlaiviuose: 
medicininiai karantininiai ir higieniniai patikrinimai orlaiviuose 2370 2933 
orlaiviai, kuriuose įvertinta epidemiologinė situacija pagal pateiktus 
dokumentus (orlaivių dokumentų patikrinimas) 1393  

Medicininiai karantininiai ir higieniniai patikrinimai laivuose ir keltuose: 
medicininiai karantininiai ir higieniniai patikrinimai laivuose/keltuose  1296 1753 
Laivai/keltai, kuriuose įvertinta epidemiologinė situacija pagal pateiktus 
dokumentus (laivų/keltų dokumentų patikrinimas) 2895  

 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais apmokė 635 tarptautinio transporto priemonių, muitinės ir 
pasienio darbuotojus: 270 tarptautinio transporto priemonių, muitinės ir pasienio darbuotojų apmokė 
Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai ir 365 tarptautinio transporto priemonių, muitinės ir 
pasienio darbuotojus apmokė Kauno visuomenės sveikatos centro specialistai. Lyginant 2007–2008 
m. apmokytų tarptautinio transporto priemonių, muitinės ir pasienio darbuotojų skaičių pastebima, 
kad apmokytų asmenų skaičius 2008 m. šiek tiek sumažėjo – 2007 m. iš viso buvo apmokyti 655 
tarptautinio transporto priemonių, muitinės ir pasienio darbuotojai (211 jų apmokė Vilniaus 
visuomenės sveikatos centro specialistai ir 444 apmokė Kauno visuomenės sveikatos centro 
specialistai). 

Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2008 m. organizavo 
mokymus greitosios medicininės pagalbos stočių (toliau – GMPS) bei kitų institucijų darbuotojams 
ypatingai pavojingų infekcijų epidemiologinės priežiūros klausimais. Iš viso 2008 m. buvo 
suorganizuota 10 mokymų GMPS darbuotojams, kurių metu apmokyti 159 asmenys (Kauno 
visuomenės sveikatos centro specialistai suorganizavo 5 mokymus ir apmokė 79 asmenis; Klaipėdos 
ir Utenos visuomenės sveikatos centro specialistai suorganizavo po 1 mokymą ir apmokė po 22 
asmenis; Šiaulių visuomenės sveikatos centro specialistai suorganizavo 1 mokymą ir apmokė 16 
asmenų; Alytaus visuomenės sveikatos centro specialistai suorganizavo 2 mokymus ir apmokė 20 
asmenų). 2008 m. kitų institucijų darbuotojams buvo suorganizuoti 2 mokymai ypatingai pavojingų 
infekcijų epidemiologinės priežiūros klausimais ir apmokyti 25 asmenys (1 mokymus, kurių metu 
apmokyta 10 darbuotojų, suorganizavo Vilniaus visuomenės sveikatos centras ir 1 mokymus, kurių 
metu apmokyta 15 asmenų, suorganizavo Klaipėdos visuomenės centro specialistai). 
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01.01.01.04.05. priemonė – Visuomenės informavimas užkrečiamųjų ligų klausimais ir 

profilaktinis darbas. 
 

Profilaktinis darbas 
 

49 lentelė. 2008 m. vykdytas profilaktinis darbas. 

Teritorinė visuomenės 
sveikatos priežiūros 

įstaiga 

2008 m. profilaktinis darbas 

Peržiūrėti ir pakoreguoti 
apskrities administracinių 

teritorijų pasirengimo gripo 
pandemijai ir įgyvendinimo 

priemonių planai 

Parengti ar 
atnaujinti raupų 
valdymo planai 

Savivaldybės administracijos 
direktoriui pateiktos tikslinės 

sveikatos programos dėl 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos 

ir kontrolės  

Vilniaus VSC 6 1 2 
Kauno VSC 4 1   
Klaipėdos VSC 8 8   
Šiaulių VSC 3 2 1 
Panevėžio VSC 4 1 3 
Utenos VSC 7 7 4 
Marijampolės VSC 1 1 0 
Alytaus VSC 6 6 0 
Tauragės VSC 2 1 0 
Telšių VSC 1 1 0 
Bendras skaičius 42 29 10 
 

Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 2008 m. vykdė pasirengimo gripo 
pandemijai priemones: peržiūrėjo ir koregavo 42 apskrities administracinių teritorijų pasirengimo 
gripo pandemijai ir įgyvendinimo priemonių planus (teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų peržiūrėtų ir koreguotų planų skaičius pateikiamas 49 lentelėje); organizavo 21 pasitarimą dėl 
vykdomos gripo epidemiologinės priežiūros, paremtos klinikine virusologine diagnostika; dalyvavo 
17 pratybų pasirengimui gripo pandemijai, kurias organizavo teritorijų ESVC (2007 m. teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai dalyvavo 14 pratybų). 

Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai parengė/atnaujino 29 raupų 
valdymo planus. Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų parengtų/atnaujintų raupų 
valdymo planų skaičius pateikiamas 49 lentelėje. 

2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos savivaldybių administracijų 
direktoriams pateikė 10 tikslinių sveikatos programų dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės, 
kurios visos gavo finansavimą ir buvo įgyvendintos (49 lentelėje pateikiamas teritorinių visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigų parengtų ir pateiktų programų skaičius). Tarnybai pavaldus Utenos 
visuomenės sveikatos centras parengė ir Utenos savivaldybės direktoriui pateikė 4 tikslines sveikatos 
programas dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės: „Pedikuliozės prevencija Utenos rajono 
mokyklose ir ikimokyklinėse vaikų ugdymo įstaigose 2008 m.“, „ŽIV/AIDS prevencija Utenos 
rajone 2008 m.“, ,,Pedikuliozės prevencinė programa 2008 m.“ (Visagine), „Pedikuliozės prevencija 
Ignalinos rajono mokyklose ir ikimokyklinėse vaikų ugdymo įstaigose 2008 m.“. Panevėžio 
visuomenės sveikatos centras parengė ir savivaldybės direktoriui pateikė 3 tikslines sveikatos 
programas dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės: „Sergamumo erkiniu encefalitu 
mažinimas rajono vaikų tarpe“, „Vaikų sergamumo enterobioze mažinimas rajone“, „Tuberkuliozės 
mažinimas rajone“. Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai parengė ir savivaldybės 
direktoriui pateikė 2 tikslines sveikatos programas dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės: 
„Vidurių šiltinės profilaktika Ukmergės rajone“ bei „Parazitozių (enterobiozės ir askaridozės) 



 86

sergamumo mažinimo bei stabilizavimo Šalčininkų rajone programa“. Tarnybai pavaldaus Šiaulių 
visuomenės sveikatos centro specialistai parengė 1 tikslinę sveikatos programą dėl užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos ir kontrolės – „Kelmės rajono tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programa“. 

Be visų šių priemonių, 2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 
organizavo 110 pasitarimų su asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais, savivaldybių 
administracija ir kitais: 44 pasitarimus dėl vaikų vakcinacijos apimčių, nepaskiepijimo priežasčių, 
nepageidaujamų reakcijų į skiepus registracijos, skiepais valdomų infekcijų diagnostikos ir šių 
infekcijų epideminės situacijos; 16 pasitarimų dėl tuberkuliozės epidemiologinės priežiūros kontrolės 
ir profilaktikos; 17 pasitarimų dėl ŽIV/LPL epidemiologinės priežiūros, kontrolės ir profilaktikos; 33 
pasitarimus dėl pedikuliozės profilaktikos. 

Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, vykdydamos 
profilaktinį darbą, 2008 m. įvertino: pedikuliozės paplitimą 359 švietimo įstaigose, enterobiozės 
paplitimą 473 švietimo įstaigose, askaridozės paplitimą 125 švietimo įstaigose, helmintozių paplitimą 
245 švietimo įstaigose (50 lentelė). 
 
50 lentelė. 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų organizuoti profilaktiniai 
patikrinimai ugdymo įstaigose 

Teritorinė 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
įstaiga 

2008 m. organizuoti profilaktiniai patikrinimai ugdymo įstaigose: 

Organizuoti 
pedikuliozės paplitimo 

tyrimai (įstaigų 
skaičius, kuriose 

įvertintas pedikuliozės 
paplitimas) 

Organizuoti 
enterobiozės paplitimo 

tyrimai (įstaigų 
skaičius, kuriose 

įvertintas enterobiozės 
paplitimas) 

Organizuoti 
askaridozės paplitimo 

tyrimai ( įstaigų 
skaičius, kuriose 

įvertintas askaridozės 
paplitimas) 

Kontaktinių 
helmintozių, 

geohelmintozių ir 
žarnyno pirmuonių 

profilaktinių priemonių 
vykdymas švietimo 

įstaigose: 

ikimokyklinių 
ugdymo 
įstaigose 

bendrojo 
lavinimo 

mokyklose 

ikimokyklinio 
ugdymo 
įstaigose 

bendrojo 
lavinimo 

mokyklose 

ikimokyklinio 
ugdymo 
įstaigose 

bendrojo 
lavinimo 

mokyklose 

Ugdymo 
įstaigų, 
kuriose 
ištirtas 

helmintozių 
paplitimas, 

skaičius 

Organizuotų 
aplinkos 

helmintologinių 
tyrimų skaičius 

Vilniaus VSC 14 44 21 10 7 3 27 288 
Kauno VSC 2 6 0 0 0 0 0 316 
Klaipėdos VSC 6 67 47 14 27 16 104 2010 
Šiaulių VSC 1 7 9 10 0 0 16 263 
Panevėžio 
VSC 3 7 29 197 16 26 48 2540 

Utenos VSC 12 20 22 23 1 8 3 167 
Marijampolės 
VSC 17 36 33 27 1 0 32 261 

Alytaus VSC 26 38 14 10 6 11 12 54 
Tauragės VSC 4 49 3 0 0 0 0 0 
Telšių VSC 0 0 4 0 3 0 3 45 
Bendras 
skaičius 85 274 182 291 61 64 245 5944 

 
Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 2008 m. ištyrė 190 teritorijų 

(stebėjimo stacionarų) dėl erkių platinamų infekcijų, iš šių teritorijų surinko 6494 erkes dėl jų 
platinamų infekcijų tyrimų (51 lentelė). Tai pat ištyrė 282 stacionarius kontrolinius vandens telkinius 
dėl uodų platinamų infekcijų, iš jų surinko 3019 suaugusių uodų ir jų lervų dėl uodų platinamų 
infekcijų tyrimų (51 lentelė). Lyginant 2007–2008 m. erkių dėl jų platinamų ligų stebėjimo vykdymą, 
nustatyta, kad 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai stebėjo daugiau 
teritorijų dėl erkių platinamų ligų nustatymo – 2007 m. buvo stebėtos 148 teritorijos, tuo tarpu 2008 
m. – 190. Taip pat 2008 m. buvo surinkta daugiau erkių jų platinamoms infekcijoms nustatyti nei 
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2007 m. (2007 m. surinktos 4959 erkės, o 2008 m. – 6464). 2008 m. lyginant su 2007 m., buvo 
stebėta mažiau stacionarių vandens telkinių prižiūrimose teritorijose dėl uodų platinamų infekcijų 
(2007 m. buvo stebėti 286 vandens telkiniai, 2008 m. – 282) ir iš šių vandens telkinių 2008 m. buvo 
surinkta mažiau suaugusių uodų ir jų lervų, lyginant su 2007 m.: 2007 m. surinkta 4220 uodų ir jų 
lervų, o 2008 m. surinkta 3019 uodų ir jų lervų. 
 
51 lentelė. 2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytas erkių, uodų ir kitų 
kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių užkrečiamąsias ligas, stebėjimas. 

Teritorinė visuomenės 
sveikatos priežiūros 

įstaiga 

2008 m. vykdytas erkių, uodų ir kitų kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių 
užkrečiamąsias ligas, stebėjimas 

Vykdytas erkių dėl jų platinamų infekcijų  
stebėjimas 

Vykdytas suaugusių uodų ir jų 
lervų dėl jų platinamų infekcijų 

stebėjimas 

Tirtos 
teritorijos 
(stebėjimo 

stacionarai) 
dėl erkių 

platinamų 
infekcijų 

Pakartotinai 
tirtos teritorijos 

(stebėjimo 
stacionarai) dėl 

erkių 
platinamų 
infekcijų 

Surinktos 
erkės 

Tirti stacionarūs 
kontroliniai 

vandens telkiniai, 
dėl uodų platinamų 

infekcijų 

Surinkti 
suaugę uodai 
ir jų lervos 

Vilniaus VSC 3 0 13 0 0 
Kauno VSC 97 77 3668 132 1641 
Klaipėdos VSC 71 70 703 104 592 
Šiaulių VSC 13 2 1078 30 152 
Panevėžio VSC 1 1 44 7 167 
Utenos VSC 3 1 948 9 467 
Marijampolės VSC 0 0 0 0 0 
Alytaus VSC 2 0 40 0 0 
Tauragės VSC 0 0 0 0 0 
Telšių VSC 0 0 0 0 0 
Bendras skaičius 190 151 6494 282 3019 
 

Visuomenės informavimas užkrečiamųjų ligų klausimais 
 

Tarnyba informuodama visuomenę užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės klausimais 
2008 m. spalio 26 d. savaitraščiui „Lietuvos sveikata“ pateikė straipsnį „Ką reikėtų žinoti apie gripą“. 
2008 m. lapkričio 24 d. duotas interviu Lietuvos televizijos laidai ,,Pulsas“ apie galimybę užsikrėsti 
utelėmis ir apsisaugojimą nuo jų. 

2008 m. teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos aktyviai vykdė visuomenės 
informavimą užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais (25 paveikslas). Per šiuos metus teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai parengė ir visuomenės informavimo priemonėms 
pateikė 403 straipsnius bei 355 pranešimus užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais. Teritorinių 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 2008 m. visuomenės informavimo priemonėms 
davė 375 interviu, perskaitė 465 paskaitas/pranešimus bei surengė ir dalyvavo 40 konferencijų, 
kuriose buvo aptariami visuomenei aktualūs užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės klausimai. 
2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai išleido 
109 skirtingų pavadinimų aktualios informacinės medžiagos (lankstinukų, skrajučių, knygelių ir pan.) 
4203 egzempliorių tiražu. Tarnybai pavaldžių įstaigų specialistai parengė ir eksponavo 126 skirtingų 
pavadinimų stendų. 
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25 paveikslas. Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytas visuomenės informavimas 
užkrečiamųjų ligų klausimais. 

 
Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 2008 m. įvairiais visuomenei 

aktualiais užkrečiamųjų ligų kontrolės ir profilaktikos klausimais parengė ir žiniasklaidai pateikė 
straipsnius ir pranešimus. Parengti straipsniai: „Kontaktiniu būdu plintančios infekcijos“ (niežų ir 
pedikuliozės profilaktika), „Rotavirusinis gastroenteritas“, „Neužmirškite pasiskiepyti“ (erkinio 
encefalito profilaktika), „Pasiutligė“, „Rekomendacijos dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos, 
keliaujant į užsienio šalis“, „Gripas – ne peršalimas“, „Kaip nesusirgti salmonelioze“, 
„Legioneliozė“, „Virusiniai hepatitai B, C: klinika, profilaktika“, „Vykdami į Braziliją ir jos regionus 
būkime atsargūs“, „Kaip išvengti per maistą ir vandenį plintančių ligų?“, „Rekomenduojami 
profilaktiniai skiepijimai gyventojams mokamomis vakcinomis“, „Įspėjimas keliaujantiems į Aziją – 
saugotis infekcijos“, „Smėlio dėžių generolai“, „Vėjaraupiai“, „Ligos užkratas tūno paukštienoje“, 
„Skiepytis nuo erkinio encefalito niekada nevėlu“, „Susirgimo difterija pavojaus išvengsime 
pasiskiepijus“, „Infekcinių ligų galima išvengti“, „Kaune užfiksuota mažiau susirgimų Laimo liga“, 
„Erkinis encefalitas“, „Pasiutligės galima išvengti“, „Klastingoji tuliaremija“, „Kviečia skiepytis nuo 
gripo“, „Lytiškai plintančios infekcijos“, „Išvenkime graužikų platinamų ligų!“, „Tuberkuliozė – 
grėsminga liga“, „Artėjant kovos su AIDS dienai – žiupsnelis skaudžios statistikos“, „Spalinės – 
nešvarių rankų liga“, „Daugėja žarnyno susirgimų“, „Stabdykime ŽIV-AIDS plitimą” ir kt. 

Parengti pranešimai spaudai: „Sergamumas gripu ir ŪVKTI“, „Apie sergamumą žarnyno 
infekcijomis Šalčininkų raj.“, „Gripo profilaktika“, „Salmoneliozės protrūkis vaikų darželiuose“, 
„Kodėl reikalingi skiepai“, „Erkinis encefalitas ...Kaip išvengti?“, „Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės aktualijos Lietuvoje“, „Dėl rekomendacijų skiepytis nuo tymų, vykstant į 2008 metų 
Europos futbolo čempionatą Austrijoje ir Šveicarijoje“, „Plinta pavojingas žarnyno virusas“, 
„Kiaulienos šašlykai su...trichinelėmis“, „Apie pasiutligės epidemiologinę situaciją Klaipėdos 
mieste“, „Susirgimo difterija pavojaus išvengsime pasiskiepijus“, „Legioneliozė – pavojinga liga“, 
„Kauno apskrityje registruojama daugiau susirgimų sifiliu“, „Nepamirškime pedikuliozės!“, 
„Pasaulinė AIDS diena“, „Tymai ir jų profilaktika“, „Apie erkių paplitimą Pajūrio regioniniame 
parke ir Kuršių nerijos miškuose“, „Echinokokozė“, „Apie ŽIV Klaipėdos apskrityje“, „Apie erkinio 
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encefalito ir Laimo ligos epidemiologinę situaciją Klaipėdos apskrityje“, „Apie sergamumą lytiškai 
plintančiomis ligomis Klaipėdos apskrityje“, „Apie toksokarozės paplitimą žmonių tarpe, šios 
infekcijos poveikį sveikatai, veiksnius, turinčius įtakos šio susirgimo plitimui ir veiksnius, 
mažinančius užsikrėtimo galimybes“, ,,Specialisto konsultacija dėl apsinuodijimo maistu“, 
„Susirgimai viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis“, ,,Europai gresia tymų protrūkiai“, „Po Lietuvą 
pasklis ŽIV/AIDS paliestų žmonių atvirlaiškiai“, „Konservuotas maistas gali tapti sunkios ligos 
priežastimi“ ir daugelis kitų pranešimų svarbiomis užkrečiamųjų ligų profilaktikos temomis. 

Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 2008 m. davė interviu 
televizijos, radijo laidoms bei spaudai. Pasisakyta įvairiomis užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
temomis: apie erkių platinamų ligų profilaktiką, apie alergijas ir infekcines ligas, lytiškai plintančių 
ligų profilaktiką, užterštą aplinką ir infekcines ligas, apie prekybą maisto produktais turguje ir 
infekcinių ligų galimybę, apie ypatingą norovirusinės infekcijos atvejį, apie mašalų keliamą pavojų 
žmonių sveikatai, kirmėlinių ligų profilaktiką vasaros metu, apie sergamumo vėjaraupiais 
padidėjimą, apie vabzdžių perduodamas infekcines ligas ir dėl jų įkandimų atsiradusias alergines 
reakcijas, apie botulizmą ir jo profilaktiką, bei kaip saugiai namuose konservuoti daržoves, apie 
pasiutligę ir jos profilaktiką, apie vidurių šiltinės ir paratifų profilaktiką, apie gripo vakciną, apie 
hospitalines infekcijas, pūlinės infekcijos reikšmę traumos atveju, apie vaikų tuberkuliozę, apie 
niežus – paplitimą, profilaktiką, apie enterobiozės sukeltas problemas bei profilaktiką, apie 
jersiniozę, apie skarlatinos priešepidemines priemones ir profilaktiką, apie echinokokozę, apie 
parazitozes, apie ūmias viršutinių kvėpavimo takų infekcijas ir gripą, apie pedikuliozę ir kt. 

2008 m. teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros specialistai organizavo ir dalyvavo 
konferencijose bei seminaruose, skirtuose užkrečiamųjų ligų profilaktikai ir kontrolei. 2008 m. 
Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai organizavo konferenciją „Sergamumas gripu ir 
kitomis kvėpavimo takų ligomis“, kuri buvo skirta mokyklų visuomenės sveikatos specialistams bei 
pedagogams. Kitos Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 
organizavo ir dalyvavo seminaruose aktualiais užkrečiamųjų ligų klausimais: seminaras 
„Priešepideminių priemonių vykdymas pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais oro 
transporte“, kuris buvo skirtas aviakompanijos orlaivių palydovams bei Vilniaus oro uosto Medicinos 
skyriaus darbuotojams; seminaras „Apsinuodijimų maistu profilaktika“, kuris buvo skirtas 
savivaldybės švietimo ir sporto skyrių, vaikų ugdymo įstaigų maisto tvarkymo bei viešojo maitinimo 
įmonių darbuotojams; seminaras „Sezoninio gripo vakcinos poreikis rizikos grupių asmenų 
skiepijimui 2008–2009 m. sezoną Kauno apskrityje“, kuris buvo skirtas savivaldybių gydytojams; 
seminaras „Medicinos pagalbos teikimo pasiutligės prevencijos atvejais organizavimas“, kuris buvo 
skirtas savivaldybių gydytojams; seminaras „Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 
veiksmai vykdant užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę“ buvo skirtas asmens ir visuomenės 
sveikatos specialistams, atsakingiems už užkrečiamųjų ligų priežiūrą; seminaras „Ypatingai 
pavojingų ligų prevencija“ buvo skirtas GMP darbuotojams; seminaras „Užkrečiamųjų ligų 
epidemiologinės priežiūros ir rizikos grupių asmenų skiepijimo gripo vakcina organizavimas“ skirtas 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams; seminaras „Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės 
priežiūros organizavimas ASPĮ“ buvo skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams; 
seminaras „Žmogaus gripo etiologija, epidemiologija, klinika, diagnostika, gydymas ir profilaktika, 
vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis“ skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojams; seminaras „Profilaktinių skiepijimų reikšmė vaikų užkrečiamųjų ligų 
epidemiologiniam procesui“ buvo skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams; 
seminaras „Užkrečiamųjų ligų profilaktika“, kuris buvo skirtas kaimo turizmo sodybų savininkams; 
seminaras „Mažinkime gripo ir difterijos pavojų tarp Kauno miesto savivaldybės gyventojų“, kuris 
buvo skirtas Kauno miesto seniūnijų atstovams; seminaras „Difterijos pavojus ir profilaktikos 
priemonių svarba“, kuris skirtas Kauno miesto seniūnijų atstovams; seminaras „Infekcinių ligų 
profilaktika bendrojo lavinimo mokyklose. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 
kompetencija vykdant infekcinių ligų profilaktiką“, kuris skirtas visuomenės sveikatos priežiūros 
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specialistams, dirbantiems bendrojo lavinimo mokyklose; seminaras „Imunoprofilaktinio darbo 
aktualijos Kelmės rajone“, kuris buvo skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, 
seminarai „Tuberkulioze gali susirgti kiekvienas, kuris kvėpuoja“, kuris buvo skirtas bendruomenei; 
seminaras „Per maistą plintančių zoonozių ir kitų infekcinių ligų profilaktika ir stebėsena Panevėžio 
apskrityje“, kuris buvo skirtas apskrities maisto ir veterinarijos bei visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistams; seminaras ,,Maistu ir vandeniu plintančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinė situacija 
Panevėžio apskrityje“, kuris buvo skirtas apskrities maisto ir veterinarijos bei visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistams; seminaras „ŽIV/AIDS prevencija Utenos rajone 2008 m.“ – asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams; „Pedikuliozės prevencija Utenos rajono mokyklose ir 
ikimokyklinėse vaikų gydymo įstaigose 2008 m.“ – ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos 
specialistams ir kt. Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai konferencijose ir 
seminaruose užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės temomis skaitė paskaitas ir pranešimus. 

Teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai 2008 m. parengė daug 
informacinės medžiagos (atmintinių, lankstinukų, skrajučių ir kt.) įvairiais užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos klausimais: atmintinė ,,Šalių sąrašas, kuriose nustatytas paukščių gripas žmonių tarpe 
2008-04-08 PSO duomenimis“; atmintinė „Choleros susirgimai Vietname. Patarimai keliautojams, 
kaip apsisaugoti nuo susirgimų cholera“; atmintinė „Enteroviruso 71 infekcijos protrūkis Azijoje“; 
atmintinė „Dėl Krymo Kongo hemoraginės karštligės atvejo Graikijoje. Krymo Kongo hemoraginės 
karštligės epidemiologija, klinika ir profilaktika“; atmintinė ,,Dėl Marburgo virusinės hemoraginės 
karštligės Olandijoje. Marburgo virusinės hemoraginės karštligės epidemiologija, klinika ir 
profilaktika“; atmintinė „Pontiako karštligė Jungtinėje Karalystėje“; atmintinė „Apie virusinio 
hepatito A protrūkius Europoje“; atmintinė „Aktuali rudens–žiemos sezono liga – gripas“; 
informacinis lapelis „Meningokokinė infekcija ir jos profilaktika“; atmintinė „Pedikuliozė“; 
atmintinė „Viskas apie pasiutligę“; lankstinukas „Skiepai nuo gripo: ar jie veiksmingi“; lankstinukas 
„Pasiskiepiję difterijos išvengsime“; lankstinukas „Kaip nesusirgti kirmėlinėmis ligomis“; 
lankstinukas „Iš visų susirgimų, kuriuos sukelia helmintai, trichineliozė – pavojingiausia“; 
lankstinukas ,,Užkirsk kelią gripui“; lankstinukas „Saugokimės erkių ir jų platinamų ligų“; 
informacinė medžiaga ,,Erkinis encefalitas. Kaip jo išvengti ?“; lankstinukai „Salmoneliozė. Kaip ja 
nesusirgti?“; lankstinukai „Leptospirozė. Kam ji gresia?“ ir daugelį kitų. Taip pat šiomis aktualiomis 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės temomis teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigų specialistai 2008 m. parengė ir eksponavo stendus. 
 

01.01.01.04.06. priemonė – Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės koordinavimas. 
 
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. buvo suorganizuotos stalo pratybos tema 
,,Klaipėdos visuomenės sveikatos centre 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 pratybas 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 – 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 
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sveikatos priežiūros įstaigos pasirengimą teikti pagalbą ligoniui, kuriam įtariama pavojinga 
užkrečiamoji liga bei gebėjimus apie ekstremalią situaciją informuoti gyventojus, parengti 
informacinį pranešimą spaudai. 

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“. 

2008 m. dalyvauta 2 ELPKC valdymo grupės posėdžiuose: 2008 m. birželio 16–18 d. 
Helsinkyje ir 2008 m. rugsėjo 22–23 d. Stokholme. 

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. 

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 Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru dėl Tarnybos dalyvavimo ELPKC 
projekte „ECDC country inventory and activities support“. 

2008 m. gegužės 5–7 d. Tarnybos ir NVSPL atstovai dalyvavo susitikime Roberto Kocho 
instituto Biologinio saugumo centro Ypač pavojingų mikroorganizmų skyriuje, Berlyne. 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“. 

2008 m. rugsėjo 1–5 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 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 Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl pasirengimo gripo pandemijai veiksmų plano pagal gripo 
pandemijos etapus“ projekto redagavimo. 

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

Uždavinys: 
01.01.01.05. Vykdyti licencijuojamos visuomenes sveikatos priežiūros veiklos kontrolę. 

 
01.01.01.05.01. priemonė – Privalomąjį sveikatos mokymą vykdančių objektų kontrolė. 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos patikrino 15 

privalomąjį sveikatos mokymą vykdančių objektų ir juose atliko 15 patikrinimų. 
 
01.01.01.05.02. priemonė – Profesinės rizikos vertinimą atliekančių objektų kontrolė. 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos patikrino 2 

profesinės rizikos vertinimą atliekančius objektus ir juose atliko 2 patikrinimus. 
 
01.01.01.05.03. priemonė – Visuomenės sveikatos saugos ekspertizę atliekančių objektų 

kontrolė. 
Visuomenės sveikatos saugos ekspertizę atliekančiuose objektuose 2008 m. Tarnybai 

pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos kontrolės nevykdė. 
 
01.01.01.05.04. priemonė – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą atliekančių objektų 

kontrolė. 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos patikrino 1 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimą atliekantį objektą, jame atliko 1 patikrinimą. 
 
01.01.01.05.05. priemonė – Privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą 

vykdančių objektų kontrolė. 
2008 m. Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos patikrino 42 

privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą vykdančius objektus ir juose atliko 42 
patikrinimus. 

 
01.01.01.05.06. priemonė – Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

kontrolės koordinavimas. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-847 

buvo sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl licencijuojamų 
visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ projektui 
parengti. Ši darbo grupė buvo įpareigota iki 2007 m. lapkričio 1 d. parengti šį teisės aktą. Tačiau 
užsitęsus derinimo procesui minėtas teisės aktas nebuvo laiku parengtas ir patvirtintas. 

2008 m. Tarnyba parengė įmonių, atliekančių privalomąjį profilaktinį aplinkos 
kenksmingumo pašalinimą, klausimyną, pagal kurį teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros 
įstaigos atliko licencijuotų šiai veiklai objektų kontrolę. 

 
01.01.01.05.07. priemonė – Sustiprinti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gebėjimus 

atskleisti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus. 
 
Siekiant sustiprinti teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų gebėjimus atskleisti 

licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, Tarnyboje 2008 m. birželio 17 d. vykusiame seminare 
,,Aktualūs privalomojo mokymo klausimai“ teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistams 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“, kuriame seminaro dalyviams 
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buvo pristatyti dažniausiai pasitaikantys licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai, trūkumai bei 
akcentuoti naujai įsigaliojusių teisės aktų aspektai. 
 

Uždavinys: 
01.01.01.06. Vykdyti Europos Sąjungos, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir 

Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamus projektus. 
 
01.01.01.06.01. priemonė – Projekto ,,Vakarų Lietuvos regiono visuomenės sveikatos 

centrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir mokymai prisitaikant Europos Sąjungos kokybės 
reikalavimų“ vykdymas. 

2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos 
projekto ,,Vakarų Lietuvos regiono visuomenės sveikatos centrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir 
mokymai prisitaikant Europos Sąjungos kokybės reikalavimų“ priemonės pateikiamos 52 lentelėje. 

 
52 lentelė. 2008 m. vykdytos projekto priemonės. 
Projekto  priemonių vykdymas: 2008 m.  

1. Organizuotų mokymo kursų skaičius: 
1.1. anglų kalbos kursų skaičius;  4 
1.2. kompiuterinio raštingumo kursų skaičius; 6 
1.3. administraciniam personalui kursų skaičius; 2 
1.4. aktualiais visuomenės sveikatos klausimais kursų skaičius. 3 

2. Apmokytų asmenų skaičius: 
2.1. anglų kalbos kursuose apmokytų asmenų skaičius; 19 
2.2. kompiuterinio raštingumo kursuose apmokytų asmenų skaičius; 45 
2.3. mokymuose administraciniam personalui apmokytų asmenų skaičius; 74 
2.4. seminaruose aktualiais visuomenės sveikatos klausimais apmokytų asmenų skaičius; 47 
3. Pateiktų mokėjimo prašymų Europos socialinio fondo agentūrai skaičius. 3 
4. Pateiktų ataskaitų apie projekto pažangą Europos socialinio fondo agentūrai skaičius. 2 
5. Organizuotų projekto valdymo grupės pasitarimų skaičius. 1 
6. Atliktų projekto vertinimo anketinių apklausų skaičius. 0 
 

01.01.01.06.02. priemonė – Projekto „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų profesinių žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ 
vykdymas. 

2008 m. Tarnybai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vykdytos 
projekto „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinių žinių ir 
gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ priemonės pateikiamos 53 lentelėje. 

 
53 lentelė. 2008 m. vykdytos projekto priemonės. 

Projekto  priemonių vykdymas: 2008 m.  

1. Organizuotų mokymo kursų skaičius: 
1) visuomenės sveikatos centro specialistams mokymo kursų skaičius; 19 

2) visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems mokyklose, mokymo kursų skaičius.  4 
2. Apmokytų visuomenės sveikatos centro specialistų skaičius: 

1) anglų kalbos kursuose apmokytų visuomenės sveikatos centro specialistų skaičius; 73 

2) kompiuterinio raštingumo kursuose apmokytų visuomenės sveikatos centro specialistų skaičius; 38 

3) viešųjų pirkimų kursuose apmokytų visuomenės sveikatos centro specialistų skaičius; 32 
4) kvalifikacijos kėlimo kursuose visuomenės sveikatos priežiūros klausimais apmokytų visuomenės 
sveikatos centro specialistų skaičius. 187 
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01.01.01.06.03. priemonė – Projekto ,,Europos Sąjungos laivų higienos sąlygų gerinimo 
programos veiksmingumo įvertinimas ir koordinuota užkrečiamųjų ligų kruiziniuose laivuose 
ir keltuose kontrolė“ vykdymas. 
 
54 lentelė. 2008 m. vykdytos projekto priemonės. 
Projekto priemonių vykdymas: 2008 m.  
1. Organizuotų projekto partnerių susitikimų skaičius; 1 
2. Parengtų projekto įgyvendinimo ataskaitų skaičius;  2 
3. Apklaustų suinteresuotų Lietuvos institucijų skaičius; 4 
4. Apklaustų suinteresuotų Latvijos institucijų skaičius; 6 

5. Projekto partnerių susitikimų, kuriuose dalyvauta, skaičius. 2 

 
2008 m. Tarnybai pavaldaus Klaipėdos visuomenės sveikatos centro projekto ,,Europos 

Sąjungos laivų higienos sąlygų gerinimo programos veiksmingumo įvertinimas ir koordinuota 
užkrečiamųjų ligų kruiziniuose laivuose ir keltuose kontrolė“ įgyvendinimo priemonės pateikiamos 
54 lentelėje. 
 

01.01.01.06.04. priemonė – Dalyvavimas projektuose: ,,EARS – atsparumo 
antibiotikams stebėjimas“, ,,IBIS – invazinių bakterijų stebėjimas“, ,,DIPNET – difterijos 
sukėlėjų stebėjimas“, ,,EDEN – erkių platinamų susirgimų stebėjimas“. 

2008 m. Tarnybai pavaldžios NVSPL projektų ,,EARS – atsparumo antibiotikams 
stebėjimas“, ,,IBIS – invazinių bakterijų stebėjimas“, ,,DIPNET – difterijos sukėlėjų stebėjimas“, 
,,EDEN – erkių platinamų susirgimų stebėjimas“ įgyvendinimo priemonės pateikiamos 55 lentelėje. 

 
55 lentelė. 2008 m. vykdytos projekto priemonės. 
Dalyvavimas projektuose: ,,EARS – atsparumo antibiotikams stebėjimas“, ,,IBIS – 
invazinių bakterijų stebėjimas“, ,,DIPNET – difterijos sukėlėjų stebėjimas“, ,,EDEN – erkių 
platinamų susirgimų stebėjimas“: 

2008 m. 
skaičius 

1. Iš EARS projekte dalyvaujančių Lietuvos laboratorijų surinktų invazinių bakterijų kultūrų 
skaičius; 619 

2. Atsparių antimikrobinėms medžiagoms bakterijų patvirtinamųjų tyrimų skaičius; 94 

3. Erkių platinamų ligų tyrimų, atliktų molekulinės biologijos metodais, skaičius; 560 

4. Skrininginių tyrimų dėl potencialių difterijos sukėlėjų (DIPNET projektas) skaičius. 1552 

 
01.01.01.06.05. priemonė – Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų 

plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos 2008–2009 metų 2.5, 2.6, 2.8, 5.3 priemonių 
įgyvendinimas. 

2008 m. Tarnybai pavaldžios NVSPL Antimikrobiniams preparatams atsparių 
mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos 2008–2009 metų 2.5, 2.6, 2.8, 5.3 
priemonių įgyvendinimas pateikiamas 56 lentelėje. 

 
56 lentelė. 2008 m. vykdytos projekto priemonės. 

Priemonių įgyvendinimas: 2008 m.  

Dalyvauta ES mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams epidemiologinės priežiūros tinkluose: 

1) teiktų ataskaitų koordinatoriams apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams preparatams 
skaičius; 4 

2) atliktų patvirtinamųjų mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams tyrimų skaičius. 94 
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Organizuota seminarų mikrobiologijos laboratorijų specialistams mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams 
vaistams nustatymo klausimais: 

1) organizuotų seminarų skaičius; 1 
2) apmokytų mikrobiologijos laboratorijų specialistų skaičius. 20 

Pritaikyta duomenų analizės programa WHONET naudoti lietuvių kalba ir įdiegta mikrobiologijos laboratorijose: 

1) pritaikyta duomenų analizės programą WHONET naudoti lietuvių kalba; 0,9 

2) mikrobiologijos laboratorijų, kuriose įdiegta duomenų analizės programą WHONET, skaičius. 0 

Dalyvauta tarptautiniuose moksliniuose projektuose ir lyginamosiose programose: 
1) tarptautinių projektų, kuriuose dalyvauta, skaičius; 1 
2) lyginamųjų programų, kuriose dalyvauta, skaičius. 1 
 

Uždavinys: 
01.01.01.07. Ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės 

požiūriu. 
 

01.01.01.07.01. priemonė – Bendrų vartotojų teisių apsaugos projektų vykdymas 
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. 

 
01.01.01.07.02. priemonė – Produktų, dėl kurių kyla įtarimas, kad jie yra nesaugūs, 

tyrimų organizavimas. 
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. 

 
01.01.01.07.03. priemonė – Vartotojų ir paslaugų teikėjų (pardavėjų, gamintojų) 

švietimas 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 
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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. 

Taip pat vykdant šią priemonę 2008 m. Tarnyboje buvo parengti ir išplatinti žiniasklaidai 9 
informaciniai pranešimai: 

1. Parengta medžiaga ir duotas interviu savaitraščiui ,,Moters savaitgalis“ dėl reikalavimų 
soliariumų teikiamoms paslaugoms, dažniausiai nustatomų pažeidimų soliariumų paslaugas 
teikiančios 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“, 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. 

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“. 

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. 

 
01.01.01.07.04. priemonė – Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas 

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 
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kontrolės ataskaitų pildymas“, kuriame apmokyta 10 visuomenės sveikatos saugos kontrolę 
vykdančių specialistų. 

 
 

Specialioji visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vystymo ir 
modernizavimo programa (kodas 01.81) 

 
Programos tikslas: 
01.81.01. Tenkinti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vystymo ir modernizavimo 

poreikius. 
 

Programos tikslo įgyvendinimas pagal uždavinius: 
 
Uždavinys: 
01.81.01. 01. Teikti mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir gerinti jų 

kokybę, diegiant naujas technologijas ir naujus laboratorinius tyrimo metodus. 
 
2008 m. NVSPL teikdama mokamas paslaugas, siekė užtikrinti nuolatinį paslaugų kokybės 

gerinimą bei asortimento plėtimą. Kintantys poreikiai bei galimybės nuolat transformuoja rinką, 
suformuoja naujus kokybės standartus, reikalauja atitinkamo patyrimo ir kvalifikacijos. NVSPL 
sėkmingai bendradarbiaudama su vykdomosios valdžios institucijomis, diegdama naujus tyrimo 
metodus bei plėsdama akreditavimo ir atestavimo sritis, sugeba laiku, efektyviai bei kokybiškai atlikti 
mokamas paslaugas, prisitaikyti prie kintančių rinkos poreikių. Turėdama reikalingas licencijas, 
vadovaudamasi tarptautiniais tyrimo metodais bei nuolat tobulindama specialistų įgūdžius ir keldama 
kvalifikaciją, NVSPL geba priimti rezultatyvius sprendimus, pagrįstus duomenimis ir informacijos 
analize. 

 
01.81.01.01.01. priemonė – Laboratorinių (cheminių, mikrobiologinių, parazitologinių, 

serologinių, klinikinių-biocheminių ir fizikinių matavimų) tyrimų atlikimas. 
 

57 lentelė. Laboratorinių (cheminių, mikrobiologinių, parazitologinių, serologinių, klinikinių-
biocheminių ir fizikinių matavimų) tyrimų atlikimas 2008 m. 

Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje atlikti laboratoriniai tyrimai 2008 m. skaičius 
1) cheminiai tyrimai 77817 
2) fizikiniai matavimai 64949 
3) mikrobiologiniai tyrimai 272955 
4) parazitologiniai tyrimai 5057 
5) serologiniai tyrimai 7006 
6) klinikiniai-biocheminiai tyrimai 1479 

 
Atliekant laboratorinius tyrimus vadovaujamasi kokybiškumo, prieinamumo, patikimumo 

principais, kurių laikymasis užtikrina sąlygas nuolatiniam atliekamų tyrimų rezultatų gerinimui. 
Veiklos efektyvumą lemia turimų išteklių racionalus panaudojimas bei valdymo procesų tobulinimas. 
Šie ir kiti veiksniai nulėmė atliktų laboratorinių tyrimų skaičiaus ženklų padidėjimą 2008 m. 
Tarnybai pavaldžios NVSPL atliktų laboratorinių tyrimų skaičius pateikiamas 57 lentelėje. 
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26 paveikslas. Laboratorinių tyrimų atlikimas 2007–2008 m. 
 

Lyginant 2007–2008 m. NVSPL atliktų tyrimų skaičių (26 ir 27 paveikslai), pastebima, kad 
NVSPL fizikinių tyrimų per 2008 m. atliko net 7 kartus daugiau nei 2007 m. 2008 m. atliktų 
cheminių tyrimų 139,6 proc. daugiau nei 2007 m. Mikrobiologinių tyrimų skaičius 2008 m. sudarė 
daugiau nei pusę visų atliktų laboratorinių tyrimų, o lyginant su 2007 metais ,jų skaičius padidėjo 
beveik 3 kartus. Šiek tiek daugiau atlikta ir parazitologinių bei serologinių tyrimų, tačiau klinikinių-
biocheminių tyrimų skaičius 2008 m. buvo 2,7 proc. mažesnis. 
 

  
27 paveikslas. NVSPL atlikti laboratoriniai tyrimai 2007 ir 2008 metais (proc.) 
 

2008 m. išaugęs atliktų laboratorinių tyrimų skaičius turėjo įtakos struktūrinių dydžių 
pasikeitimui. Daugiausiai atliekamų mikrobiologinių tyrimų skaičiaus dalis 2008 m. išliko nepakitusi 
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ir sudarė 64 proc. visų atliktų tyrimų (27 paveikslas). Fizikinių matavimų skaičiaus pokytis nulėmė 
15 proc. dalį nuo visų atliktų laboratorinių tyrimų per 2008 m., o tai yra 9 proc. daugiau, lyginant su 
2007 m. Nepaisant daugiau atliktų cheminių tyrimų, per 2008 m. jų dalis nuo bendro tyrimų skaičiaus 
sumažėjo iki 18 proc. Kitų laboratorinių tyrimų – parazitologinių, serologinių ar klinikinių-
biocheminių dalis bendroje laboratorinių tyrimų struktūroje išlieka nežymi. 

 
01.81.01.01.02. priemonė – Aplinkos nukenksminimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, 

deratizacijos) atlikimas. 
2008 m. Tarnybai pavaldi NVSPL 42 objektuose atliko dezinfekciją, 23 objektuose – 

dezinsekciją, 80 objektų – deratizaciją. Atlikta 1510 kilogramų minkšto inventoriaus kamerinė 
dezinfekcija (28 paveikslas). 
 

 
28 paveikslas. Objektų, kuriuose atliktas aplinkos nukenksminimas, skaičius 
 

01.81.01.01.03. priemonė – Visuomenės sveikatos saugos ekspertizė. 
 
Profesinės rizikos vertinimas atliekamas siekiant ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe 

ir numatyti prevencijos priemones darbuotojams apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ją kiek 
įmanoma sumažinti. Nustatant profesinės rizikos veiksnius atliekama nemažai kompleksinių 
priemonių atskirais etapais. Identifikuojamas rizikos veiksnys, atliekamas rizikos veiksnio tyrimas 
bei parengiamos rizikos veiksnio tyrimo išvados. Atliekant visuomenės sveikatos saugos ekspertizę, 
2008 m. NVSPL 402 įmonėse ir jų 2227 darbo vietose nustatė profesinės rizikos veiksnius. 
 

01.81.01.01.04. priemonė – Privalomasis sveikatos mokymas. 
 
2008 m. Tarnybai pavaldi NVSPL rengė privalomojo sveikatos mokymo kursus, kurių metu 

buvo apmokyta daugiau nei 34 tūkstančiai asmenų. NVSPL organizuojamuose pirmosios medicinos 
pagalbos mokymo kursuose buvo apmokyti 13743 asmenys. 2008 m. 1316 asmenų išklausė 
organizuojamų mokymo kursų apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai. 3316 asmenų 
apmokyti dirbti profesinės rizikos sąlygomis (58 lentelė). 
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58 lentelė. Privalomasis sveikatos mokymas 2008 m. 

Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje vykdomas privalomasis 
sveikatos mokymas 2008 m. skaičius 

1. Asmenys, išklausę higieninių įgūdžių mokymo kursus 34210 
2. Asmenys, išklausę pirmosios medicinos pagalbos mokymo kursus 13743 
3. Asmenys, išklausę mokymo kursus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai 1316 
4. Asmenys, apmokyti dirbti profesinės rizikos sąlygomis. 3316 

Iš viso: 52585 
 
01.81.01.01.05. priemonė – Laboratorinių tyrimo metodų įdiegimas. 
2008 m. Tarnybai pavaldi NVSPL įdiegė 14 naujų laboratorinių tyrimų metodų (2007 m. 

buvo įdiegta 15 naujų laboratorinių tyrimų metodų): 
1) Mikrobiologija. ISO/TS 21872-1ir 2 V. parahaemolyticus ir V. cholerae nustatymas; 
2) Mikrobiologija. ISO 2217 Kosmetikos mikrobiologija. P. aeruginosa aptikimas; 
3) Mikrobiologija. ISO 2218 Kosmetikos mikrobiologija. S. aureus aptikimas; 
4) Mikrobiologija. ISO 21150 Kosmetikos mikrobiologija. E. coli aptikimas; 
5) Mikrobiologija. ISO21148 Kosmetikos mikrobiologija. Pagrindiniai nurodymai 

mikrobiologiniams tyrimams; 
6) Chemija. Metilizotiazolono, chlormetilizotiazilono kiekio nustatymas kosmetikos 

produktuose skysčių chromatografija; 
7) Chemija. Etilftalato kiekio nustatymas kosmetikos gaminiuose; 
8) Chemija. Etileno oksido kiekio nustatymas plastikiniuose gaminiuose; 
9) Chemija. Metanolio, izopropanolio, acetalio, acetaldehido ir benzeno kiekio nustatymas 

etanolyje; 
10) Chemija. Laisvojo anglies dioksido kiekio nustatymas vandenyje; 
11) Chemija. Baltymo kiekio nustatymas kraujo plazmoje; 
12) Mikrobiologija. ISO 21148:2005 Bendrieji mikrobiologinių tyrimų nurodymai 

kosmetikoje; 
13) Chemija. Vandens kokybė. Fenolio skaičiaus nustatymas. Spektrometrinis metodas 

vartojant 4-aminoantipiriną, po distiliavimo; 
14) Chemija. LST ISO 3091:1997 ,,Mėsa ir mėsos produktai. Nitratų kiekio nustatymas“. 
 

Patvirtintų asignavimų panaudojimas 
 
2008 m. Tarnyba, vykdydama savo misiją ir siekdama strateginio tikslo, vykdė 2 programas. 

Visuomenės sveikatos saugos užtikrinimo ir vartotojų teisių visuomenės sveikatos saugos ir 
paslaugų kokybės požiūriu gynimo programai įgyvendinti buvo skirta 50695,3 tūkst. Lt Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Iš jų 50553,5 tūkst. Lt buvo panaudota. Metų 
pabaigoje 141,8 tūkst. Lt nepanaudotų lėšų buvo grąžinta į Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetą. Skirtų asignavimų įsisavinimas yra 99,7 proc. 

2008 m. NVSPL įgyvendindama Specialiąją visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų 
vystymo ir modernizavimo programą planavo surinkti 9383,2 tūkst. Lt įmokų už teikiamas 
mokamas paslaugas. Buvo surinkta 8037,2 tūkst. Lt, t. y. 1346,0 tūkst. Lt (14,35 proc.) mažiau 
negu planuota, kadangi 2008 m. mažiau asmenų kreipėsi į NVSPL dėl mokamų visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo. 
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Vykdydamos savo misiją Tarnyba ir jai pavaldžios įstaigos ir toliau 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 NVSPL pajėgumų 
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 visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę, vykdyti Europos Sąjungos, EEE 
ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamus 
projektus, ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu. NVSPL 
2009 m. teiks mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir gerins jų kokybę, diegdama 
naujus laboratorinių tyrimų metodus. 

 
 
 
 
 
 
Direktorius      Vytautas Bakasėnas 
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