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1. ĮVADAS
Projekto aktualumas:
Projektu siekiama pagerinti informacijos apie visuomenės sveikatos priežiūros
bei radiacinės saugos reikalavimus teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) sukuriant,
o Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) tobulinant vienodo konsultavimo sistemas. NVSC
sukurtos, o RSC patobulintos vienodo konsultavimo sistemų įgyvendinimas padės išvengti
nevienodų konsultacijų, skirtingų teisės aktų interpretavimų NVSC ir RSC teikiamų
administracinių paslaugų klausimais bei užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą minėtose
įstaigose ir taip skatinti didesnį besikreipiančių asmenų pasitenkinimą teikiama paslauga bei
pasitikėjimą valdžios institucijų veikla. Įgyvendinus projektą asmenims bus teikiama
operatyvi, teisinga, tiksli bei išsami informacija visais jiems rūpimais visuomenės sveikatos
priežiūros bei radiacinės saugos klausimais bei reikšmingai sutrumpės pačių konsultacijų
trukmė. Įgyvendinus projektą įstaigose bus ne tik parengti kompetentingi konsultuojantys
specialistai, bet ir tinkamos konsultavimo ir konsultacijų vertinimo procedūros, kurios užtikrins
vienodą konsultuojančių specialistų konsultavimo praktiką, bus taikomi vienodi konsultavimo
principai.
Siekiant įgyvendinti Projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0005 ,,Informacijos
apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams
gerinimas“ 1.2.1. Fizinio rodiklio ,,Parengtas vienodo konsultavimo ir konsultacijų vertinimo
procedūrų aprašymas“ duomenų bazės turinio (toliau – Duomenų turinys) parengimas iškeltus
tikslus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. d. įsakymu Nr. VKE-171 buvo sudaryta darbo grupė
(toliau – Darbo grupė), taip pat patvirtinamas Darbo grupės darbo reglamentas. Šiuo
reglamentu buvo nustatytos Darbo grupės funkcijos: 1. Parengti ir Projekto administravimo
darbo grupei pristatyti 1.2.1. Fizinio rodiklio ,,Parengtas vienodo konsultavimo ir konsultacijų
vertinimo procedūrų aprašymas“ Duomenų bazės turinį; 2. Spręsti su Duomenų turinio
rengimu susijusius klausimus.
Projekto tikslas:
Parengti ir Projekto administravimo darbo grupei, sudarytai Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio
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2 d. įsakymu Nr. VK-454 ,,Dėl projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0005 ,,Informacijos apie
visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimas“
administravimo darbo grupės sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“, pristatyti tekstinį
dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų sąrašą.

Rezultatas:
•

Išanalizuoti dažniausiai ūkio subjektų ir gyventojų užduodami klausimai visuomenės
sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, rizikos žmonių sveikatai,
susijusiai su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis,
vertinimo ir valdymo srityse;

•

Susisteminus ir išanalizavus surinktą informaciją, parengtas vienodo konsultavimo ir
konsultacijų vertinimo procedūrų aprašymo duomenų bazės turinys.
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2. METODIKA
Įgyvendinant Projekto veiklą (1.2.1. Fizinio rodiklio ,,Parengtas vienodo
konsultavimo ir konsultacijų vertinimo procedūrų aprašymas“ duomenų bazės turinio (toliau –
Duomenų turinys) parengimas), buvo įdarbinta 15 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbusių 6 mėnesius. Darbuotojai rinko
duomenis pagal savo veiklos sritis, nustatyta tvarka:
- vienas darbuotojas buvo atsakingas už darbų koordinavimą ir planavimą;
- trys darbuotojai dirbo su užkrečiamųjų ligų valdymu susijusiais klausimais;
- trys darbuotojai dirbo su klausimais, gaunamais Visuomenės sveikatos saugos skyriuje;
- du darbuotojai dirbo su klausimais, gaunamais Produktų vertinimo skyriuje;
- trys darbuotojai dirbo su klausimais, gaunamais Visuomenės sveikatos saugos kontrolės
skyriuje;
- trys darbuotojai dirbo su bendraisiais veiklos vykdymo klausimais.
Specialistai pirmojo posėdžio metu, kuris vyko tik prasidėjus veiklai, sutarė dėl
sričių pasidalinimo (pagal nuolatiniame darbe vykdomas sritis). Darbo grupės specialistai,
prieš rengiant savo srities klausimų-atsakymų sąrašą, turėjo

išanalizuoti „Vienodos ir

kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gaires“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl vienodų ir kokybiškų asmenų konsultavimo praktikos
užtikrinimo gairių patvirtinimo“, taip pat, asmenų konsultavimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. VK-589 „Dėl asmenų konsultavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“. Visos Projekto veiklos metu Darbo grupė peržvelgė ir išnagrinėjo ne tik kitų
valstybinių institucijų, tokių kaip Valstybinės ligonių kasos, Aplinkos apsaugos agentūros,
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, dažniausiai užduodamus klausimus, jų
pateikimą institucijų internetinėse svetainėse, bet ir kitų ES institucijų svetainėse pateikiamą
informaciją (Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Pasaulio sveikatos organizacijos
(WHO)) ir kt. Veiklos įgyvendinimo metu Projekto specialistai sistemingai atrinkinėjo, tikslino
informaciją, nuolat ieškojo šaltinių tekstiniam dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų
sąrašui sudaryti. Rengdami klausimų – atsakymų sąrašą Projekto specialistai turėjo nurodyti
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prie kiekvieno klausimo ir atsakymo raktažodžius, aktyvias nuorodas į teisės aktus su
konkrečiais punktais.
Visuomenės sveikatos saugos (toliau – VSS) skyriaus pagrindinis uždavinys yra
įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką. Vykdant Projekto veiklą
VSS skyriaus darbuotojai išanalizavo visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje
(toliau – VSSIS) dažniausiai užduodamus klausimus pagal konsultacijos temą ir teisės aktus.
VSS Skyriaus parengtas klausimynas sudarė 261 klausimą – atsakymą; nustatytos pagrindinės
užduodamų klausimų temos išdėstytos 1 schemoje (4 skyrius; schema Nr. 1).
Pagrindinis Visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – VSSK) skyriaus
uždavinys yra vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę bei ginti vartotojų teises visuomenės
sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu. VSSK skyriaus darbuotojai išanalizavo
Konsultacijų registracijos žurnalo 2018 m. įrašus, peržvelgė VSSIS dažniausiai užduodamus
klausimus pagal konsultacijos temą ir teisės aktus (viso peržiūrėta apie 4000 Konsultacijų
sistemos įrašų), parengė pagrindinius užduodamus klausimus, pagal temas išdėstytas 2
schemoje (4 skyrius; schema Nr. 2).
Užkrečiamųjų ligų valdymo specialistai (toliau – ULV) vykdo žmonių
užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, siekdami mažinti šalies gyventojų sergamumą
užkrečiamosiomis ligomis, mirtingumą nuo šių ligų ir jų sukeliamą nedarbingumą, likviduoti
kai kurias užkrečiamąsias ligas, užtikrinti tinkamą pasirengimą ir reagavimą į iškilusias,
užkrečiamųjų ligų sukeltas grėsmes visuomenei. Vykdant Projekto veiklą ULV darbuotojai
išnagrinėjo penkerių metų laikotarpio, t. y. virš 2 tūkstančių Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos konsultacijų, pateiktų

žodžiu ir raštu ūkio

subjektams ir gyventojams. ULV grupės nariai apibendrino šių konsultacijų tematiką,
išnagrinėjo ir išanalizavo kitų institucijų (ULAC, VMVT, VVTAT, ASPĮ) dažniausiai
užduodamų klausimų pateikimo struktūrą, kuriant vienodą konsultavimo sistemą. UL grupės
nariai parengė konsultavimo medžio užkrečiamųjų ligų šakos struktūros 3 schemą (4 skyrius;
schema Nr. 3).
Produktų vertinimo (toliau – PV) skyriaus specialistai įgyvendina priemones,
formuojančias sveikatai palankią aplinką; vykdo nacionalinės kompetentingos institucijos
funkcijas, įgyvendinant Kosmetikos gaminių reglamento bei Biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo reglamento nuostatas. PV skyriaus specialistai taip pat konsultuoja išlygų
geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimo
klausimais, leidimų veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo klausimais.
Įvertinant konkrečių biocidinių produktų saugą, efektyvumą, juos įteisinant, tikrinant
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kosmetikos gaminio informacijos bylą bei dalyvaujant informacijos apie kosmetikos gaminio
rimtą nepageidaujamą poveikį valdyme, PV skyriaus specialistai gauna nemažą kiekį sudėtingų
klausimų, dalis klausimų pagal temas buvo suskirstyta ir pateikta 4 schemoje (4 skyrius;
schema Nr. 4).
Bendrųjų reikalų skyriaus specialistai užtikrina sklandų pirminės gautos
informacijos paskirstymą, bendros informacijos teikimą

gyventojams, įmonėms. Gautus

dokumentus paskirsto skyrių specialistams. Pagal gautuose dokumentuose

esančią

informaciją, bendrųjų reikalų skyriaus specialistas identifikuoja, kurio skyriaus kompetencijai
priklauso gautas paklausimas, nusiskundimas ir paskiria to skyriaus specialistų tolimesniam
vykdymui.
Iš viso NVSC Konsultacijų medį sudaro 635 klausimai, kurie išdėstyti pagal
NVSC skyrių veiklos specifiką: 56 klausimai iš Bendrųjų reikalų skyrius srities, 106 klausimai
iš Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus srities, 261 klausimas iš Visuomenės sveikatos saugos
skyriaus srities, 148 klausimai iš Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus srities ir 64
klausimai iš Produktų vertinimo skyriaus srities. Siekiant kuo efektyvesnio ir lengvesnio
naudojimosi Konsultacijų medžiu - skyrių temos žymimos mėlynai, poskyriai žymimi oranžine
spalva, poskyrio temos žymimos žaliai.
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3. DUOMENŲ BAZĖS TURINYS

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS: 56 KL.
UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIUS: 106 KL.
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIUS: 261 KL.
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS SKYRIUS: 148 KL.
PRODUKTŲ VERTINIMO SKYRIUS: 64 KL.
VISO: 635 KLAUSIMAI.

Skyrius tema žymima: mėlynai
Poskyris žymimas: oranžine
Poskyrio tema žymima: žaliai
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Klausimas ir atsakymas

Raktažodžiai

Pastabos

Šaltiniai:
Aktyvios nuorodos į teisės aktus
(konkrečius
punktus)
ir
kitų
institucijų tinklalapius (kontaktai,
ataskaitinės formos ir kt.)

1.1. Darbo organizavimas
1.1.1 Darbo laikas

Laikas, darbo, organizavimas,
pirmadienis, kada priimami
pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir interesantai
ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.
penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.
1.1.2. Dokumentų priėmimo laikas
Dokumentų pateikimas, laikas,
pirmadieniais ir ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki
17.00 val.
antradieniais ir trečiadieniais – nuo 8.00 iki
18.00 val.
penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
1.1.3. Buveinių adresai
Adresas,
Klaipėda,
1.1.3.1. NVSC VILNIAUS
DEPARTAMENTAS
Kalvarijų g. 153, Vilnius
Šalčininkų skyrius
Plento g. 3, Šalčininkai,
Širvintų skyrius Vilniaus g. 77, Širvintos
Švenčionių skyrius Partizanų g. 4, LT-18126
Švenčionys

Vilnius,

Kaunas,

https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/nvsc-departamentuadresai-ir-priemimo-laikas

https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/nvsc-departamentuadresai-ir-priemimo-laikas

https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/nvsc-departamentuadresai-ir-priemimo-laikas
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Trakų skyrius Vytauto g. 87, Trakai (Ir
Elektrėnų savivaldybei)
Ukmergės skyrius Gedimino g. 11/14,
Ukmergė
1.1.3.2. NVSC KAUNO
DEPARTAMENTAS
K. Petrausko g. 24, Kaunas
Jonavos skyrius Vasario 16-osios g. 9,
Jonava,
Kaišiadorių skyrius Gedimino g. 48,
Kaišiadorys,
Kėdainių skyrius Budrio g. 7, Kėdainiai,
Prienų skyrius J. Brundzos g. 12a, Prienai,
Raseinių skyrius V. Grybo g. 33, Raseiniai
1.1.3.3. NVSC KLAIPĖDOS
DEPARTAMENTAS
Liepų g. 17, Klaipėda
Gargždų skyrius Kvietinių g. 8, Gargždai,
Kretingos skyrius Rotušės a. 9, Kretinga ir
Vilniaus g. 13, Skuodas
Palangos skyrius Vytauto g. 75, Palanga,
Šilutės skyrius Tulpių g. 10, Šilutė
1.1.3.4. NVSC PANEVĖŽIO
DEPARTAMENTAS
Respublikos g. 13, Panevėžys
Pasvalio skyrius Panevėžio g. 10, Pasvalys
Kupiškio skyrius Krantinės 28, Kupiškis,
Rokiškio skyrius Juodupės g. 1A, Rokiškis,
Biržų skyrius J. Basanavičiaus g. 16, Biržai,
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1.1.3.5. NVSC ŠIAULIŲ
DEPARTAMENTAS
Vilniaus g. 229, Šiauliai
Akmenės skyrius L. Petravičiaus a. 2, Naujoji
Akmenė,
Joniškio skyrius Vilniaus g. 6, Joniškis,
Kelmės skyrius Vytauto Didžiojo g.
23, Kelmė,
Pakruojo skyrius L. Giros g. 3, Pakruojis,
Radviliškio skyrius Radvilų g. 17, Radviliškis
1.1.3.6. NVSC UTENOS
DEPARTAMENTAS
S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena
Anykščių skyrius K. Ladigos g. 1, Anykščiai,
Ignalinos skyrius Atgimimo g. 22, Ignalina,
Molėtų skyrius Vilniaus g. 74, Molėtai,
Visagino skyrius Taikos pr. 7-34, Visaginas,
Zarasų skyrius S. Dariaus ir S. Girėno g. 18,
Zarasai,
1.1.3.7. NVSC ALYTAUS
DEPARTAMENTAS
Savanorių g. 4, Alytus
Druskininkų skyrius V. Krėvės g. 8,
Druskininkai,
Lazdijų skyrius Gėlyno g. 7, Lazdijai,
Varėnos skyrius Aušros g. 15, Varėna
1.1.3.8. NVSC MARIJAMPOLĖS
DEPARTAMENTAS
A. Valaičio g. 2, Marijampolė
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Šakių skyrius Bažnyčios g. 39A, Šakiai,
Vilkaviškio skyrius P. Jašinsko g. 2A,
Vilkaviškis
1.1.3.9. NVSC TELŠIŲ
DEPARTAMENTAS
J. Biliūno g. 3, Telšiai
Mažeikių skyrius Vilniaus g. 2, Mažeikiai,
Plungės skyrius Telšių g. 41, Plungė
1.1.3.10. NVSC TAURAGĖS
DEPARTAMENTAS
Prezidento g. 38, Tauragė
Šilalės skyrius Lokystos g. 36, Šilalė,
Jurbarko skyrius Ugniagesių g. 1, Jurbarkas
1.1.4. Kontaktai
NVSC
El. p. info@nvsc.lt

Kontaktai, elektroninis, paštas

https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/nvsc-departamentuadresai-ir-priemimo-laikas

1.1.4.1. NVSC VILNIAUS
DEPARTAMENTAS
El. p. vilnius@nvsc.lt
Šalčininkų skyrius el. p. salcininkai@nvsc.lt,
Širvintų skyrius el. p. sirvintos@nvsc.lt,
Trakų skyrius el. p. trakai@nvsc.lt,
Ukmergės skyrius el. p. ukmerge@nvsc.lt,
Švenčionių skyrius el.p. svencionys@nvsc.lt
1.1.4.2. NVSC KAUNO
DEPARTAMENTAS
El. p. kaunas@nvsc.lt
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Jonavos skyrius el. p. jonava@nvsc.lt,
Kaišiadorių skyrius el. p. kaisiadorys@nvsc.lt,
Kėdainių skyrius el. p. kedainiai@nvsc.lt,
Prienų skyrius el. p. prienai@nvsc.lt,
Raseinių skyrius el. p. raseiniai@nvsc.lt
1.1.4.3. NVSC KLAIPĖDOS
DEPARTAMENTAS
El. p. klaipeda@nvsc.lt
Gargždų skyrius el. p. gargzdai@nvsc.lt,
Kretingos skyrius el. p. kretinga@nvsc.lt,
Palangos skyrius el. p. palanga@nvsc.lt,
Šilutės skyrius el. p. silute@nvsc.lt
1.1.4.4. NVSC PANEVĖŽIO
DEPARTAMENTAS
El. p. panevezys@nvsc.lt
Pasvalio skyrius el. p. pasvalys@nvsc.lt,
Kupiškio skyrius el. p. kupiskis@nvsc.lt,
Rokiškio skyrius el. p. rokiskis@nvsc.lt,
Biržų skyrius el. p. birzai@nvsc.lt
1.1.4.5. NVSC ŠIAULIŲ
DEPARTAMENTAS
El. p. siauliai@nvsc.lt
Akmenės skyrius el. p. akmene@nvsc.lt,
Joniškio skyrius el. p. joniskis@nvsc.lt,
Kelmės skyrius el. p. kelme@nvsc.lt,
Pakruojo skyrius el. p. pakruojis@nvsc.lt,
Radviliškio skyrius el. p. radviliskis@nvsc.lt

14

1.1.4.6. NVSC UTENOS
DEPARTAMENTAS
El. p. utena@nvsc.lt
Anykščių skyrius el. p. anyksciai@nvsc.lt,
Ignalinos skyrius el. p. ignalina@nvsc.lt,
Molėtų skyrius el. p. moletai@nvsc.lt,
Visagino skyrius el. p. visaginas@nvsc.lt,
Zarasų skyrius el. p. zarasai@nvsc.lt,
1.1.4.7. NVSC ALYTAUS
DEPARTAMENTAS
El. p. alytus@nvsc.lt
Druskininkų skyrius el. p.
druskininkai@nvsc.lt,
Lazdijų skyrius el. p. lazdijai@nvsc.lt,
Varėnos skyrius el. p. varena@nvsc.lt,
1.1.4.8. NVSC MARIJAMPOLĖS
DEPARTAMENTAS
El. p. marijampole@nvsc.lt
Šakių skyrius el. p. sakiai@nvsc.lt,
Vilkaviškio skyrius el. p. vilkaviskis@nvsc.lt.
1.1.4.9. NVSC TELŠIŲ
DEPARTAMENTAS
El. p. telsiai@nvsc.lt
Mažeikių skyrius el. p. mazeikiai@nvsc.lt,
Plungės skyrius el. p. plunge@nvsc.lt.
1.1.4.10. NVSC TAURAGĖS
DEPARTAMENTAS
El. p. taurage@nvsc.lt
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Šilalės skyrius el. p. silale@nvsc.lt,
Jurbarko skyrius el. p. jurbarkas@nvsc.lt.
1.1.5. Asmenų priėmimo laikas
1.1.5.1. NVSC DIREKTORIUS
(Asmenų patogumui pageidautina išankstinė
registracija tel. (8 5) 212 4098, el. p.
info@nvsc.lt)
antradieniais nuo 9.00 iki 10.00 val.
ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val.

Kontaktai žiniasklaidai,
https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/kontaktai-ziniasklaidai

1.1.5.2. NVSC DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAI
pirmadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.
trečiadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.
1.1.5.3. VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖS SKYRIAUS
VEDĖJAS
pirmadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.
trečiadieniais nuo 10.00 iki 11.00 val.
1.1.5.4. VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS SKYRIAUS
VEDĖJAS
antradieniais nuo 10.00 iki 11.00 val.
ketvirtadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.
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1.1.5.5. UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ
VALDYMO SKYRIAUS
VEDĖJAS
antradieniais nuo 11.00 iki 12.00 val.
ketvirtadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.
1.1.5.6. NVSC DEPARTAMENTŲ
DIREKTORIAI
antradieniais nuo 9.00 iki 10.00 val.
ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val.
1.1.5.7. NVSC DEPARTAMENTŲ
DIREKTORIŲ PAVADUOTOJAI
pirmadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.
trečiadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.
1.1.5.8. NVSC DEPARTAMENTŲ
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS SKYRIŲ
VEDĖJAI
pirmadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.
trečiadieniais nuo 10.00 iki 11.00 val.
1.1.5.9. NVSC DEPARTAMENTŲ
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
SKYRIŲ
VEDĖJAI
17

antradieniais nuo 10.00 iki 11.00 val.
ketvirtadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.
1.1.5.10. NVSC DEPARTAMENTŲ
UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO
SKYRIŲ
VEDĖJAI
antradieniais nuo 11.00 iki 12.00 val.
ketvirtadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.
1.1.5.11. NVSC DEPARTAMENTŲ
SKYRIŲ RAJONUOSE
VEDĖJAI
antradieniais nuo 9.00 iki 10.00 val.
ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val.
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1.1.6. Kontaktai žiniasklaidai
1.1.6.1. Vilda Bajoriūnienė
Mob. tel. +37065939126
El. p. vilda.bajoriuniene@nvsc.lt
1.1.6.2. Vilniaus departamentas
ReginaVžesniauskienė
Mob. tel. +37067785573
El. p. regina.vzesniauskienė@nvsc.lt
1.1.6.3. Kauno departamentas
Kristina Mikalauskienė
Tel. (8 3) 733 1682
Mob. tel. +37067653401
El. p. kristina.mikalauskiene@nvsc.lt
1.1.6.4. Klaipėdos departamentas
Ramunė Vaičiulienė
Tel. (8 46) 41 03 50
El. p. ramune.vaiciuliene@nvsc.lt
1.1.6.5. Šiaulių departamentas
Odeta Krikščiukienė
Tel. (8 4) 159 8535, (8 4) 159 6373
El. p. odeta.kriksciukiene@nvsc.lt
1.1.6.6. Panevėžio departamentas
Vilda Bajoriūnienė
Mob. tel. +37065939126
El. p. vilda.bajoriuniene@nvsc.lt
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1.1.6.7. Alytaus departamentas
Daiva Mačernienė
Tel. 8 (315) 52 572
El. p. daiva.macerniene@nvsc.lt
1.1.6.8. Marijampolės departamentas
Ingrida Pucėtienė
Tel. (8 3) 435 3270
El. p. ingrida.pucetiene@nvsc.lt
1.1.6.9. Tauragės departamentas
Albina Urbutienė
Tel.(8 4) 467 9354
E.p. albina.urbutiene@nvsc.lt
1.1.6.10. Telšių departamentas
Arūnas Rupeika
Tel. (8 4) 446 9991
El. p. arunas.rupeika@nvsc.lt
1.1.6.11. Utenos departamentas
Aida Bobrovienė
Tel. (8 389) 62 191
El. p. aida.bobroviene@nvsc.lt

1.2. Paslaugų atlikimo terminai
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1.2.1. Kokiais atvejais prašymas ar skundas Nenagrinėjimas, nenagrinėjamas
viešojo administravimo subjekto vadovo, jo skundas,
nenagrinėjamas
įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo prašymas,
sprendimu gali būti nenagrinėjamas?

Viešojo administravimo įstatymo 14
str. 5 d.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFF
D850A66/nNfRBjiguz

1) jeigu jame nėra asmens vardo ir pavardės ar
pavadinimo, adreso arba kitų duomenų ryšiui
palaikyti ir nėra galimybės kitaip identifikuoti
prašymą ar skundą pateikusį asmenį;
2) jeigu prašymas ar skundas, teikiamas raštu
tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo ar
skundo skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar
elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra
galimybės kitaip patikrinti prašymo ar skundo
autentiškumo;
3) jeigu jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės
neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys
nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo
administravimo subjektas negali tokio
prašymo ar skundo išnagrinėti;
4) jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu
atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra
priėmęs viešojo administravimo subjektas, į
kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas
viešojo administravimo subjektas ir asmuo
nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių
abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar
ginčyti viešojo administravimo subjekto
priimtą sprendimą;
5) jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų
paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo
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padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6
mėnesiai.
1.2.2. Koks turi būti raštu institucijai Reikalavimai,
pateiktas prašymas ir (ar) skundas?
Reikalavimai skundui,
Reikalavimai prašymui
parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į
valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų
paliudytas Lietuvos Respublikos notariato
įstatymo nustatyta tvarka; pateikti prašymo
vertimo į valstybinę kalbą nereikalaujama
Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais
atvejais;
parašytas įskaitomai;
asmens pasirašytas;
Prašyme ar skunde raštu turi būti nurodytas
asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas
(jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu),
adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui
palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja
gauti atsakymą.
1.2.3. Per kiek laiko išnagrinėjami gauti Terminas
prašymai?
Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos,
nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų
asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti
tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per
20 darbo dienų nuo prašymo gavimo
institucijoje
dienos.
Administracinės
procedūros atliekamos laikantis Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo
31
straipsnyje
nustatytų
terminų
-

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir
asmenų
aptarnavimo
viešojo
administravimo subjektuose taisyklių
13, 14 str.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D9
7B9AA2/JSMqazjaWO

*Taisyklėse
nustatytų
terminų eiga skaičiuojama
Lietuvos
Respublikos
civilinio kodekso nustatyta
tvarka
–
Terminas,
apibrėžtas
tam
tikru
laikotarpiu, prasideda kitą
dieną po tos kalendorinės
datos arba įvykio, kuriais
apibrėžta jo pradžia.

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir
asmenų
aptarnavimo
viešojo
administravimo subjektuose taisyklių
25, 26 punktai
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D9
7B9AA2/JSMqazjaWO
Viešojo administravimo įstatymo 31
str.

22

Administracinė procedūra turi būti baigta ir
administracinės
procedūros
sprendimas
priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios.
Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą
administracinė procedūra negali būti baigta,
administracinę procedūrą pradėjęs viešojo
administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet
ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie
administracinės procedūros termino pratęsimą
per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti
administracinės procedūros terminą priėmimo
dienos pranešama raštu ir nurodomos
pratęsimo priežastys.
Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su
komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar
kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas
asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo
dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų
gavimo institucijoje dienos, institucijos
vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti
šį terminą dar iki 20 darbo dienų.
1.3.Korupcijos prevencija

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFF
D850A66/nNfRBjiguz
*Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir
asmenų
aptarnavimo
viešojo
administravimo subjektuose taisyklių
3 punktas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D9
7B9AA2/JSMqazjaWO
LR darbo kodekso 26 str.
LR civilinio proceso kodekso 73 str.
3 p.
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1.3.1.Kam pranešti apie korupciją?

https://nvsc.lrv.lt/lt/korupcijosprevencija

Apie korupciją, veikas, turinčias korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos požymių,
galite pranešti Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos direktoriui Robertui Petraičiui, tel.
(8
5)
212
4098
arba
el.
p.
robertas.petraitis@nvsc.lt
1.3.2.Kas
atsakingas
prevenciją ir kontrolę?

už

korupcijos

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą
Nacionaliniame
visuomenės
sveikatos centre atsakingas Teisės ir viešųjų
pirkimų skyriaus vedėjas.
1.3.3.Kam pranešti apie korupcines veiklas,
turinčias
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamos veiklos požymių?
Apie korupciją, veikas, turinčias korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos požymių,
galite pranešti tiesiogiai Specialiųjų tyrimų
tarnybai (STT).
STT apie korupciją galima pranešti:
1) raštu;
2) palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus
nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite
pranešimą čia“ ar paspaudus judantį
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informacinį skydelį „Tu gali sumažinti
korupciją“,
3) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“
telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis),
4) elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
5) faksu (8 5) 266 3307.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į
STT
pareigūnus,
priimami
STT
Administravimo
valdybos
Pareiškimų
nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A.
Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose
padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose,
Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.
PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos
įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai
kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už
tokius veiksmus numatyta baudžiamoji
atsakomybė.
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1.3.4.Korupcija sveikatos srityje
Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti
pilietiškus: informuokite apie korupcijos
atvejus anonimiškai
skambindami nemokamu telefonu 8 800 66
004 arba el. paštu korupcija@sam.lt. Jeigu
įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto
pagrindo mokėjote darbuotojui ar susidūrėte su
kitokia korupcijos forma, paskambinkite.
Susidarius neskaidrioms veiklos aplinkybėms,
taip pat ir korupcijos prevencijos klausimais
galite kreiptis į Sveikatos apsaugos ministro
patarėją Nendrę Černiauskienę tel. Nr. (8 5)
205 3375, el. p. nendre.cerniauskiene@sam.lt
ir Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos
prevencijos specialistę Nadeždą Buinickienę
tel. Nr. (8 5) 266 1495, el. p.
nadezda.buinickiene@sam.lt
1.3.5.Kam ir kaip pranešti apie nesaugias
paslaugas ir nesaugią aplinką?

https://nvsc.lrv.lt/lt/praneskite-mums

Pranešti apie pažeidimus galima raštu
(tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją,
atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu
paštu info@nvsc.lt arba užpildžius elektroninį
pranešimą.
Pranešimus galima teikti Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos
apsaugos ministerijos adresu Kalvarijų g.
153, Vilnius, arba atitinkamam jo
departamentui pagal apskritį.NVSC
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departamentų kotaktiniai duomenys
Elektroniniu būdu siunčiami pranešimai apie
pažeidimus turi būti parašyti
Pranešti apie pažeidimus galima raštu
(tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją,
atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu
paštu: info@nvsc.lt arba užpildžius
elektroninį pranešimą.
Pranešimus galima teikti Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos
apsaugos ministerijos adresu Kalvarijų g.
153, Vilnius, arba atitinkamam jo
departamentui pagal apskritį.
Apie nesaugias paslaugas
Mums galite pranešti apie šių įmonių
nesaugiai teikiamas paslaugas:
1. interneto kavinių ir klubų, keleivinių laivų
ir keltų, keliančių keleivius vidaus
maršrutais;
2. policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų;
3. apgyvendinimo, kirpyklų, kosmetikos,
tatuiruočių kabinetų, grožio salonų,
soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų,
sporto klubų teikiamų paslaugų;
4. žmogaus palaikų laidojimo paslaugų
(žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti,
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šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir
kremavimo veiklos;
5. asmens sveikatos priežiūros, švietimo,
stacionarių globos ir slaugos įstaigų.
Apie nesaugią aplinką
Pranešti apie pažeidimus galima raštu
(tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją,
atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu
paštu info@nvsc.lt arba užpildžius elektroninį
pranešimą.
Pranešimus galima teikti Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos
apsaugos ministerijos adresu Kalvarijų g.
153, Vilnius, arba atitinkamam jo
departamentui pagal apskritį.
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui
prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) jo
departamentams, įsikūrusiems visose Lietuvos
apskrityse galima pranešti apie šiuos ūkinės
komercinės veiklos veiksnius, atsirandančius
gyvenamojoje aplinkoje ir visuomeninės
paskirties pastatuose ir galinčius turėti įtakos
sveikatai:
1. apie KVAPĄ, sklindantį iš stacionarių
šaltinių;
2. apie TRIUKŠMĄ, sklindantį iš stacionarių
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triukšmo šaltinių.
3. apie RADIOTECHNINIŲ objektų veiklą;
4. apie netinkamą MIKROKLIMATĄ
(temperatūrą, drėgmę, oro judėjimo greitį);
5. apie kūną veikiančią VIBRACIJĄ;
6. apie CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ
koncentraciją ORE;
7. apie pavojingų CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ
koncentraciją DIRVOŽEMYJE.
2.1. Užkrečiamųjų ligų valdymo procedūros
2.1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų kontrolė dėl imunoprofilaktikos
2.1.1.1. Kur atliekami skiepai?

skiepai, ASPĮ, licencija

Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
5 punktas

skiepai, gydytojai, slaugytojai,
akušeriai

Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
7 punktas
Lietuvos
Respublikos
žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.32088/kqDttoPNNx

Skiepai atliekami asmens sveikatos priežiūros yra
įstaigose (ASPĮ), turinčiose licenciją, suteikiančią
teisę teikti atitinkamas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas.
2.1.1.2. Kas gali atlikti skiepus?

Skiepus gali paskirti ir (ar) atlikti gydytojai, atlikti
– slaugytojai ir akušeriai, kuriems tokią teisę
suteikia jų kompetenciją reglamentuojantys teisės
aktai.
2.1.1.3. Ar būtinas skiepams asmens skiepai, sutikimas, neveiksnus,
sutikimas?
atstovas,
nepageidaujama
reakcija,
vaikai,
tėvai,
Skiepai gali būti taikoma asmenims tik jų skiepijimas
sutikimu, išskyrus kituose teisės aktuose
numatytus atvejus, o kai jie neveiksnūs tam
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tikroje srityje – gavus atstovų pagal įstatymą
sutikimą.
Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus
globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą,
galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl
informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi
pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo formoje.

11 straipsnio 1 dalis

2.1.1.4. Kas koordinuoja imunoprofilaktiką Imunoprofilaktika,
veikla,
administracinėse teritorijose?
NVSC, ASPĮ, koordinuoja

Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
10.1 papunktis

Administracinių teritorijų asmens sveikatos
priežiūros
įstaigų
(ASPĮ),
veiklą
dėl
imunoprofilaktikos koordinuoja Nacionalinis
visuomenės sveikatos centras (NVSC).
2.1.1.5. Kaip asmens sveikatos priežiūros Vakcina,
ASPĮ,
įstaigos (ASPĮ) užtikrina vakcinų saugą?
transportavimas,
šalčio
grandinė,
saugojimo
Kiekviena ASPĮ užtikrina imuninių vaistinių reikalavimai,
imuniniai
preparatų transportavimo ir saugojimo „šalčio vaistiniai preparatai
grandinės“ reikalavimus.
2.1.1.6. Kaip tvarkomos netinkamos vartoti Vakcina, imuniniai vaistiniai
vakcinos?
preparatai,
tinkamumas,
vartojimo laikas, nekokybiškas,
Netinkami vartoti imuniniai vaistiniai preparatai farmacinės atliekos, pasibaigęs,
tvarkomi kaip farmacinės atliekos teisės aktų terminas
nustatyta tvarka.

Lietuvos
Respublikos
vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendorius
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
c7bf0da1ab8f11e8aa33fe8f0fea665f
?jfwid=11dyheh70k

Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
11.3 papunktis
Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
13 punktas
Atliekų tvarkymo taisyklės

30

2.1.1.7. Ar atliekamas asmens sveikatos
priežiūros įstaigos (ASPĮ) patikrinimas dėl
imunoprofilaktikos pagal gautą anoniminį
skundą?

Imunoprofilaktika,
ASPĮ,
NVSC,
neplaninis,
patikrinimas,
skundas,
operatyvioji
kontrolė,
anoniminis

Taip, atliekama operatyvioji kontrolė (neplaninis
patikrinimas), tačiau tik tuo atveju, kai yra
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
(NVSC) vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas
nustatytos formos motyvuotas pavedimas atlikti
patikrinimą.
2.1.1.8. Ką vertina Nacionalinio visuomenės Imunoprofilaktika,
ASPĮ,
sveikatos centras (NVSC) atlikdamas asmens NVSC, kontrolė, vertina
sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) kontrolę
dėl imunoprofilaktikos?
ASPĮ imunoprofilaktikos kontrolės metu
vertinama:
ar skiepijimai atliekami laiku, skiepijimo
apimtis,
nepaskiepijimo priežastis,
„šalčio grandinės“ reikalavimų užtikrinimas,
imuninių vaistinių preparatų sunaudojimas, jų
tinkamumo vartoti laikas,
nepageidaujamų reakcijų į imuninius vaistinius
preparatus nustatymas ir informacijos apie jas
teikimas,

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.84302/IDrlKdwbzJ
7 punktas
Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos
saugos
kontrolės
reglamentas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.385677/cBXItZDEBK
14 punktas

Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
10.2 papunktis
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dokumentų pildymas.
2.1.1.9. Kaip sužinoti kada bus atliekama Periodinė, planinė kontrolė, Susieti su ASPĮ kontrolės Tiesioginės valstybinės visuomenės
planinė asmens sveikatos priežiūros įstaigų ASPĮ,
imunoprofilaktika, konsultacijomis.
sveikatos
saugos
kontrolės
(ASPĮ) kontrolė dėl skiepų?
planas, priimtas sprendimas
reglamentas
https://eKasmet rengiamas kitų metų administracinių
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
teritorijų ūkio subjektų periodinės visuomenės
TAIS.385677/cBXItZDEBK
sveikatos saugos kontrolės planas, kuris
21 punktas
tvirtinamas Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro (NVSC) direktoriaus įsakymu ir
skelbiamas NVSC interneto svetainėje.
Pagal
šį
planą
atliekama
ir
ASPĮ
imunoprofilaktikos kontrolė.
Papildomai, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų
iki planuojamos kontrolės datos, NVSC privalo
raštu informuoti ASPĮ vadovą apie priimtą
sprendimą atlikti kontrolę, nurodyti patikrinimo
pagrindą, datą.
2.1.1.10. Ar gali būti asmens sveikatos ANK,
administracinio Susieti su ASPĮ kontrolės ANK 45, 505 ir 507 straipsniai
priežiūros
įstaigai
(ASPĮ)
surašytas nusižengimo teisena, ASPĮ, konsultacijomis.
https://www.eAdministracinių nusižengimų kodekso (ANK) tyrimas, protokolas, straipsniai
tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262
protokolas,
nustačius
pažeidimus
dėl
311e5bf92d6af3f6a2e8b/gRylqTiCa
imunoprofilaktikos?
K
Taip, juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims, esant ANK 45, 505 ir
507 straipsniuose numatytam nusižengimui gali
būti pradėta administracinio nusižengimo teiseną,
atliktas administracinis nusižengimo tyrimas ir
surašytas
administracinio
nusižengimo
protokolas
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2.1.1.11. Ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga
(ASPĮ), jei joje yra numatytas planinis
patikrinimas, gali pateikti klausimus dėl
imunoprofilaktikos?

Imunoprofilaktika,
ASPĮ, Susieti su ASPĮ kontrolės Tiesioginės valstybinės visuomenės
skiepai, klausimas, metodinė konsultacijomis.
sveikatos
saugos
kontrolės
pagalba, patikrinimas, aktas,
reglamentas
raštu,
kontrolė,
planinis,
periodinė
https://eASPĮ vadovas turi teisę pateikti klausimus dėl
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
imunoprofilaktikos ir prašyti suteikti metodinę
TAIS.385677/cBXItZDEBK
pagalbą.
21 ir 26 punktai
Jeigu ASPĮ pateikia klausimus, prašymą suteikti
metodinę pagalbą raštu iki periodinės (planinės)
kontrolės pradžios, į šį prašymą turi būti atsakyta
raštu ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo
dienos.
Patikrinimo metu pateikti klausimai fiksuojami
patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas gali atsakyti į
pateiktus klausimus patikrinimo metu, atsakymai
į pateiktus klausimus fiksuojami patikrinimo akte.
Jeigu ne, į juos turi būti raštu atsakyta ne vėliau
kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.
2.1.1.12. Per kiek laiko turi būti surašomas Patikrinimo
aktas,
ASPĮ, Susieti su ASPĮ kontrolės Tiesioginės valstybinės visuomenės
asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) atlikimas, laikas, patikrinimas
konsultacijomis.
sveikatos
saugos
kontrolės
patikrinimo aktas?
reglamentas
https://ePatikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
greičiau, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo
TAIS.385677/cBXItZDEBK
patikrinimo atlikimo dienos.
31 punktas
2.1.1.13. Ar gali būti asmenys skiepijami ne tik Skiepai,
imunoprofilaktika,
asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ)? sezoninis
gripas,
erkinis
encefalitas, užkrečiamoji liga,

Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
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Taip gali.
darbdavys, savo lėšos, ugdymo
Imunoprofilaktika nuo sezoninio gripo, erkinio įstaiga, darbovietė, licencija,
encefalito ar kitų užkrečiamųjų ligų, kai darbovietė, ugdymo įstaiga
skiepijami darbuotojai darbdavio ar savo lėšomis,
gali būti atliekama ir kitose vietose (pav.,
darbovietėse, ugdymo įstaigose), kai skiepijimus
atlieka ASPĮ, turinčios licenciją, suteikiančią
teisę
teikti
atitinkamas
paslaugas,
darbuotojai(gydytojai, slaugytojai), užtikrinant
medicinos
dokumentų
pildymo,
imunoprofilaktikos atlikimo ir infekcijų kontrolės
reikalavimus.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
6, 5, 7 punktai, 11.4 papunktis

2.1.1.14. Kur asmens sveikatos priežiūros Skiepijimai,
ASPĮ,
įstaigoje (ASPĮ) registruojami skiepijimai?
profilaktikos
priemonių,
sveikatos istorija, tarptautinis
ASPĮ skiepijimus registruoja Profilaktinių skiepijimo pažymėjimas
skiepijimų registravimo žurnale (forma Nr.
064/a),
Vaiko sveikatos raidos istorijoje (forma Nr. 025112/a), Ambulatorinėje asmens sveikatos
istorijoje (forma Nr. 025/a), Skiepijimo
pažymėjime,
Tarptautinio
skiepijimo
ar
profilaktikos priemonių pažymėjime.

Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
11.4 punktas

2.1.2. Užkrečiamųjų ligų epidemiologinė diagnostika
2.1.2.1. Užkrečiamųjų ligų židiniai ar protrūkiai vaikų ir kt. kolektyvuose, maisto tvarkymo subjektuose
2.1.2.1.1. Ar privaloma turėti pavedimą, Pavedimas, užkrečiamoji liga,
atliekant užkrečiamosios ligos židinio ar židinys,
protrūkis,
vaikų
protrūkio epidemiologinę diagnostiką vaikų

Užkrečiamosios
protrūkio

ligos židinio ir
epidemiologinės
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ugdymo įstaigoje, kitame kolektyve ar maisto
tvarkymo subjektuose?
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
(NVSC) specialistas privalo turėti pavedimą
atlikti užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio
epidemiologinę diagnostiką, pasirašytą NVSC
vadovo ar jo įgalioto asmens.
Kiekvieno užkrečiamosios ligos židinio ir
protrūkio švietimo, asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, kitose įstaigose epidemiologinei
diagnostikai atlikti ir kontroliuoti, išrašomas
atskiras pavedimas.
2.1.2.1.2.
Kokiais
atvejais
atliekama
užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinė
diagnostika (ŽED)?

ugdymo
įstaiga,
epidemiologinė diagnostika

diagnostikos ir kontrolės tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
a98ea9218ee611e68adcda1bb2f432d
1?jfwid=5sjolg0h3
7 ir 8 punktai

Užkrečiamoji liga, mirtis,
hospitalizuotas,
židinys,
epidemiologinė
diagnostika,
protrūkis, kolektyvas, ŽED,
NVSC,

Užkrečiamosios ligos židinio ir
protrūkio
epidemiologinės
diagnostikos ir kontrolės tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
a98ea9218ee611e68adcda1bb2f432d
1?jfwid=5sjolg0h3
10 punktas ir 1 priedas

2.1.2.1.3.
Kokie
yra
pagrindiniai Užkrečiamoji liga, protrūkis,
užkrečiamosios
ligos
protrūkio epidemiologinė diagnostika
epidemiologinės diagnostikos etapai?

Užkrečiamosios ligos židinio ir
protrūkio
epidemiologinės
diagnostikos ir kontrolės tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
a98ea9218ee611e68adcda1bb2f432d
1?jfwid=5sjolg0h3

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
(NVSC) specialistai Užkrečiamosios ligos ŽED
atlieka visada, kai ligonis hospitalizuotas, mirties
nuo užkrečiamosios ligos atveju ir jei įtariama,
kad kilo užkrečiamosios ligos protrūkis.
Kitais atvejais – vadovaujantis ŽED atlikimo
kriterijais.

Yra 10 pagrindinių protrūkio epidemiologinės
diagnostikos etapų, kurie apibendrina duomenų
rinkimą apie susirgusius ir asmenis, turėjusius
sąlytį su sergančiais, laboratorinių tyrimų
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organizavimą, protrūkio atsiradimo aplinkybių
nustatymą, gautos informacijos analizę ir
motyvuotas išvadas.
2.1.2.1.4. Su kuo Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras (NVSC) bendradarbiauja,
atliekant užkrečiamosios ligos protrūkio
epidemiologinę diagnostiką?

15 punktas
NVSC,
protrūkis,
epidemiologinė
diagnostika,
NVSPL, VMVT, VVTAT,
kitos institucijos

Užkrečiamosios ligos židinio ir
protrūkio
epidemiologinės
diagnostikos ir kontrolės tvarkos
aprašas

Užkrečiamosios ligos protrūkio epidemiologinė
diagnostika atliekama bendradarbiaujant su
Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba
(VMVT),
savivaldybių
administracijomis,
asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ),
švietimo, Valstybine vartotojų teisių apsaugos
tanyba (VVTAT) ir kitomis institucijomis.
Laboratoriniai tyrimai atliekami Nacionaline
visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje
(NVSPL.)

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
a98ea9218ee611e68adcda1bb2f432d
1?jfwid=5sjolg0h3
16 punktas

2.1.2.1.5. Kokia yra ne anoniminių pranešimų Ne anoniminis, pranešimas,
apie du ir daugiau galimus užsikrėtimo per užsikrėtimas per maistą, NVSC,
maistą užkrečiamąja liga atvejus, susijusių su VMVT
vienu maisto tvarkymo subjektu, nagrinėjimo
Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre
(NVSC) tvarka?

Per maistą plintančių užkrečiamųjų
ligų protrūkių, kilusių dėl maisto
tvarkymo
subjektų
veiklos,
epidemiologinės
diagnostikos
tvarkos aprašas

Gautus iš visuomenės (ligonių, vartotojų,
žiniasklaidos ir kt.) bet kokius ne anoniminius
pranešimus
nedelsiant užregistruoja NVSC direktoriaus
patvirtintos formos žurnale, surenka papildomą
informaciją apie ligonių skaičių, jų kreipimąsi į

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.245208/WdoTSTKvZu
6.2 papunktis
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asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir ne vėliau
kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo gavimo
dienos apie tai informuojama Valstybine maisto ir
veterinarijos tarnyba (VMVT). Esant reikalui,
NVSC
specialistai
atlieka
įtariamo
užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinę
diagnostiką.
2.1.2.1.6. Kaip Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras (NVSC) atlieka per maistą
plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkio,
kilusio dėl maisto tvarkymo subjektų veiklos,
epidemiologinė diagnostiką?

Maisto tvarkymo subjektas,
veikla, NVSC, užkrečiamoji
liga,
protrūkis,
priežastis,
NVSPL,
epidemiologinė
diagnostika

Per maistą plintančių užkrečiamųjų
ligų protrūkių, kilusių dėl maisto
tvarkymo
subjektų
veiklos,
epidemiologinės
diagnostikos
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.245208/WdoTSTKvZu
6.3-6.7 papunkčiai

2.1.2.1.7. Kas atlieka maisto tvarkymo Maisto tvarkymo subjektas,
subjekto higienos būklės įvertinimą per maistą higienos būklė, įvertinimas,
plintančios užkrečiamosios ligos protrūkio protrūkis, VMVT, NVSC,
metu?

Per maistą plintančių užkrečiamųjų
ligų protrūkių, kilusių dėl maisto
tvarkymo
subjektų
veiklos,

NVSC specialistai
analizuoja maisto tvarkymo subjekte esančius
dokumentus;
tikrina maisto tvarkymo subjekto asmenų, kurie
tvarko maistą, sveikatos profilaktinių patikrinimų
dokumentus, jų sveikatos žinių ir įgūdžių
atestavimo pažymėjimus, esant reikalui,
organizuoja jų neeilinį sveikatos patikrinimą su
mikrobiologiniu
ištyrimu
Nacionalinėje
visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje
(NVSPL),
įvertina visą gautą informaciją ir daro motyvuotas
išvadas dėl protrūkio priežasčių.
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teritorinis padalinys, maistas,
Atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba plintantis, užkrečiamoji liga
(VMVT), apie gautus rezultatus ir priimtus
sprendimus ne vėliau kaip per 2 valandas žodžiu
(telefonu) ir ne vėliau kaip per 24 valandas raštu
(el. paštu, faksu) nuo rezultatų gavimo ir (ar)
sprendimų priėmimo praneša informaciją apie
protrūkį pateikusiam teritoriniam Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro (NVSC) padaliniui.

epidemiologinės
diagnostikos
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.245208/WdoTSTKvZu
10.2. papunktis

2.1.2.1.8. Atlikus per maistą plintančios
infekcijos
protrūkio
epidemiologinę
diagnostiką, kas, kam ir kada teikia
epidemiologinę išvadą?

Per maistą plintančių užkrečiamųjų
ligų protrūkių, kilusių dėl maisto
tvarkymo
subjektų
veiklos,
epidemiologinės
diagnostikos
tvarkos aprašas

NVSC, per maistą plintantį
infekcija, maisto tvarkymo
subjektas,
epidemiologinė
išvada, protrūkio aprašymas,
protrūkis, ULAC, VMVT

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
(NVSC) ir Karo medicinos tarnyba, atlikęs
protrūkio, kilusio dėl maisto tvarkymo subjekto
veiklos, epidemiologinę diagnostiką, ne vėliau
kaip per 10 darbo dienų nuo protrūkio pabaigos
parengia ir pateikia protrūkio aprašymą
(epidemiologinę išvadą) Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centrui (ULAC) ir Valstybinei maisto ir
veterinarijos tarnybai (VMVT).
Kitoms institucijoms ar asmenims informacija
gali būti teikiama atsakant į rašytinį prašymą.
2.1.2.1.9. Koks teisės aktas reglamentuoja Tuberkuliozė, rizikos sirgti TB
rizikos sirgti tuberkulioze asmenų grupes?
asmenų grupės, teisės aktas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m.. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.245208/WdoTSTKvZu
12 punktas

Tuberkulioze sergančių asmenų
išaiškinimo ir atvejo valdymo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
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837 ,,Dėl Tuberkulioze sergančių asmenų
išaiškinimo ir atvejo valdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

5dde2b90448111e68f45bcf65e0a17e
e?jfwid=q8i88m3um
3 punktas

2.1.2.1.10. Kas priklauso asmenų, turėjusių Asmenys, turėję artimą sąlytį,
artimą sąlytį su atvira tuberkulioze (TB) TB, sergantis atvira, šeimos
sergančiu, grupei?
nariai, tos pačios patalpos,

Tuberkulioze sergančių asmenų
išaiškinimo ir atvejo valdymo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
5dde2b90448111e68f45bcf65e0a17e
e?jfwid=q8i88m3um
3.1 papunktis

Kartu būnantys šeimos nariai ar kiti asmenys,
būnantys tose pačiose patalpose (kambaryje, bute
ar individualiame name ir pan.), kartu dirbantys,
besimokantys asmenys.
2.1.2.1.11. Kokia tuberkuliozės diagnostikos ir TB,
PSO,
stacionarinės
gydymo tvarka?
paslaugos, ligoninė, ASPĮ,
atvira,
DOT‘S
kabinetas,
Atvira tuberkulioze (TB) sergantis asmuo ambulatorinis,
tiesiogiai
gydomas, vadovaujantis tuberkuliozės gydymo stebimas
tuberkuliozės
rekomendacijomis (Lietuvos, Pasaulio sveikatos gydymas, atspari, stacionaras.
organizacija (PSO)).
Gydymas pradedamas stacionarines paslaugas
teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
(ASPĮ).
Po pradinio gydymo ASPĮ, asmuo, sergantis
atvira
tuberkulioze,
kurio
skrepliuose
tuberkuliozės mikobakterijų nebeaptinkama,
toliau gali būti gydomas ambulatoriškai.
Atvira tuberkulioze sergantis asmuo, kuriam
negalima užtikrinti ambulatorinio tiesiogiai
stebimo
tuberkuliozės
gydymo
(DOT‘S
kabinete), ypač sergantis vaistams atsparia

Tuberkulioze sergančių asmenų
išaiškinimo ir atvejo valdymo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
5dde2b90448111e68f45bcf65e0a17e
e?jfwid=q8i88m3um
13 punktas
Plaučių tuberkuliozės diagnostikos ir
gydymo metodinės rekomendacijos
http://www.ulac.lt/uploads/downloa
ds/leidiniai/tb_knyga.pdf
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tuberkuliozės forma, visą gydymo kursą gydomas
stacionare.
2.1.2.1.12 Kokie teisės aktai reglamentuoja Tuberkuliozė,
TBC,
TB,
tuberkulioze sergančių asmenų būtinąjį užkrečiamoji liga, būtinasis,
hospitalizavimą ir izoliavimą?
hospitalizavimas, izoliavimas,
užkrečiamoji liga, įtariamas,
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų turėję
sąlytį,
profilaktika,
profilaktikos ir kontrolės įstatymas ir kontrolė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mini
stro 2002-06-06 įsakymas Nr. 258 ,,Dėl ligonių,
asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis
ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų
būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo
izoliavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“.

Lietuvos
Respublikos
žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.32088?jfwid=nz8qn82xx
8 straipsnis (1-3 dalys), 9 straipsnis
Pavojingų ir ypač pavojingų
užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai,
asmenys, įtariami, kad serga
pavojingomis ar ypač pavojingomis
užkrečiamosiomis ligomis, asmenys,
turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų
nešiotojai turi būti hospitalizuojami
ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar)
gydomi privalomai, sąrašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.169400/PRkcsJCFQX
Ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga
užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių
sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo
hospitalizavimo ir (ar) būtinojo
izoliavimo organizavimo tvarka
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2.1.2.1.13. Kas tai yra užkrečiamųjų ligų Užkrečiamoji
liga,
epidemiologinė diagnostika?
epidemiologinė
diagnostika,
sąlytį turėję asmenys, rizika,
Tai yra ligonių, asmenų, turėjusių su jais sąlytį bei atsiradimas,
paplitimas,
įtariamų, kad serga, gyventojų grupių, kurioms požymiai,
priežasčių
yra rizika susirgti užkrečiamosiomis ligomis, nustatymas, įvertinimas
nustatymas, taip pat užkrečiamųjų ligų atsiradimo
ir paplitimo požymių bei priežasčių ir sąlygų
nustatymas ir įvertinimas.
2.1.2.2. Chemoprofilaktika užkrečiamųjų ligų židiniuose
2.1.2.2.1. Ar reikalinga chemoprofilaktika Chemoprofilaktika,
MI,
asmenims, turėjusiems sąlytį su sergančiu kontaktas,
imlumas,
meningokokine infekcija (MI)?
antibiotikai,
artimai
bendravusieji,
antibiotikai,
Profilaktika (chemoprofilaktika) antibiotikais, sąlytį turėję asmenys
skiriama siekiant išvengti MI antrinių atvejų tarp
infekcijai imlių žmonių ir nutraukti infekcijos
plitimą.
Chemoprofilaktika skiriama MI židiniuose
artimai bendravusiems, ji turi būti pradėta kuo
anksčiau (ne vėliau kaip per 7 paras po buvusio
kontakto).

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.168702/ZVmAZdngYj
3.1-3.3 papunkčiai
Lietuvos
Respublikos
žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.32088?jfwid=nz8qn82xx
2 straipsnis 17 dalis

Meningokokinės
infekcijos
epidemiologinės
priežiūros,
kontrolės ir diagnostikos metodinių
rekomendacijos
http://www.ulac.lt/uploads/downloa
ds/leidiniai/meningokokine_mr.pdf
21 ir 22 punktai

2.1.2.3. Imunoprofilaktika užkrečiamųjų ligų židiniuose
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2.1.2.3.1.
Ar
skiriama
stabligės Stabligė,
apkandžiojimas,
imunoprofilaktika asmeniui, apkandžiojus, gyvūnas,
poekspozicinė,
apseilėjus ar apdraskius gyvūnui?
imunoprofilaktika,
pokontaktinė,
trauma,
Taip, skiriama. Imunoprofilaktika atliekama po sužeidimas
sužeidimų, t. y. traumų atvejais. Visais atvejais
reikia kreiptis į Skubios pagalbos skyrių arba pas
savo šeimos gydytoją.

Nacionalinė
imunoprofilaktikos
2019–2023
metų
programa,
patvirtinta
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2019 m.
sausio 28 d. įsakymu Nr. V-115 ,,Dėl
Nacionalinės
imunoprofilaktikos
2019–2023
metų
programos
patvirtinimo“.
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
a88940c123b911e9b246d9cc493899
32/asr

atvejais
skiriama Pasiutligė,
(pokontaktinė) stabligė,
tymai,
difterija,
apkandžiojimas, skubi pagalba,
apseilėjimas,
pokontaktinė,
Imunoprofilaktika, kaip būtinoji medicinos apdraskius,
poekspozicinė,
pagalba, skiriama po kontakto su ligoniais, kontaktas, sąlytis, trauma,
sergančiais tymais, difterija ar apkandžiojus žaizda
apsiseilėjus bei apdraskius gyvūnui – nuo
pasiutligės (pasiutligės vakcina), po šių ir kitų
traumų su žaizdomis atvejais – nuo stabligės
(stabligės, difterijos arba stabligės, difterijos ir
kokliušo komponentu vakcina).
Kiekvienu atveju sprendimą dėl poekspozicinės
imunoprofilaktikos turi priimti gydytojas, nes
vakcinacijos atlikimas priklauso ir nuo paciento
imuniteto būklės, amžiaus, atsiradusios žaizdos
po traumos, laikotarpio, praėjusio nuo turėto
2.1.2.3.2.
Kokiais
poekspozicinė
imunoprofilaktika?

Nacionalinė
imunoprofilaktikos
2019–2023
metų
programa,
patvirtinta
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2019 m.
sausio 28 d. įsakymu Nr. V-115 ,,Dėl
Nacionalinės
imunoprofilaktikos
2019–2023
metų
programos
patvirtinimo“.
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
a88940c123b911e9b246d9cc493899
32/asr
Tymų epidemiologija, klinika ir
profilaktika (metodinės
rekomendacijos)
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sąlyčio su sergančiu užkrečiamąja liga asmeniu ar
gyvūnu.

http://www.ulac.lt/uploads/downloa
ds/leidiniai/tymu_m_06_07.pdf
skyrius Profilaktika (10 puslapis)
Difterijos epidemiologija, klinika ir
profilaktika (metodinės
rekomendacijos)
http://www.ulac.lt/uploads/downloa
ds/leidiniai/difterijos_m_06_07.pdf
skyrius
Specifinės
apsaugos
priemonės (9-10 puslapiai)

2.1.2.4. Sveikatos patikrinimai užkrečiamųjų ligų židiniuose
2.1.2.4.1. Kokie tyrimai turi būti atlikti Sąlytis, asmuo, tuberkuliozė,
asmenims, turėjusiems artimą sąlytį su atvira TB, TBC, rentgenograma,
tuberkulioze sergančiu asmeniu?
tuberkulino mėginys, NVSC,
Nacionalinis
visuomenės
Suaugusiesiems turi būti atlikta krūtinės ląstos sveikatos centras prie sveikatos
dviejų krypčių rentgenograma, vaikams – apsaugos ministerijos, Mantu
tuberkulino mėginys.
reakcija

Tuberkulioze sergančių asmenų
išaiškinimo ir atvejo valdymo
tvarkos aprašas

2.1.2.4.2. Kaip organizuojamas įtariamų, kad Maistas, maistą tvarkančių
serga užkrečiamąja liga, maistą tvarkančių asmenų, užkrečiamoji liga,
asmenų laboratorinis ištyrimas?
NVSC, NVSPL, siuntimas,
šeimos gydytojas, laboratorinis
Tokie asmenys būtinai turi kreiptis medicinos iįtyrimas, tęsti veiklą
pagalbos, esant reikalui, turi būti ištirti
laboratoriškai dėl užkrečiamosios ligos, gydyti ir
tik gavus šeimos gydytojo leidimą dirbi gali tęsti
savo profesionalią veiklą.

Darbų ir veiklos sričių, kuriose
leidžiama dirbti asmenims, tik iš
anksto pasitikrinusiems ir vėliau
periodiškai
besitikrinantiems
sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų,
sąrašo ir šių asmenų sveikatos
tikrinimo tvarka

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
5dde2b90448111e68f45bcf65e0a17e
e?jfwid=q8i88m3um
8.2.3, 10.3, 10.4 papunkčiai

43

Židinio
ar
protrūkio
epidemiologinės
diagnostikos metu siuntimus pas šeimos gydytoją
dėl neeilinio darbuotojo sveikatos patikrinimo ir
laboratoriniam
ištyrimui
Nacionalinėje
visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje
(NVSPL) išrašo Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro (NVSC) specialistai, atliekantys
epidemiologinę diagnostiką.

2.1.2.4.3. Kaip organizuojamas maistą
tvarkančių asmenų laboratorinis ištyrimas,
kai įtariamas užkrečiamosios ligos protrūkis,
susijęs su maisto tvarkymo įmonės veikla?

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.79699?jfwid=zm7w3r3wp
Pavojingų ir ypač pavojingų
užkrečiamųjų ligų, dėl kurių
asmenims,
susirgusiems
ar
įtariamiems sergant, taip pat šių ligų
sukėlėjų nešiotojams iki bendrosios
praktikos gydytojo leidimo negalima
tęsti darbo, sąrašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.169399
Maistas, užkrečiamoji liga,
protrūkis, NVSC, NVSPL,
sukėlėjas, nustatyti, maisto
tvarkymo
subjektas,
identifikuoti

Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų
protrūkių, kilusių dėl maisto tvarkymo subjektų
veiklos, epidemiologinės diagnostikos metu,
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
(NVSC)
specialistai
organizuoja
maistą
tvarkančių
asmenų
laboratorinį
ištyrimą
Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijoje
(NVSPL) užkrečiamųjų
ligų
sukėlėjams nustatyti ir identifikuoti.
2.1.2.5. Asmenų, nukentėjusių nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų, epidemiologinė priežiūra
2.1.2.5.1. Kokia yra asmenų, kuriuos Apkandžiojimas, apdraskymas,
apkandžiojo, apseilėjo ar apdraskė įtariami pasiutligė, NVSC, gyvūnas,

Per maistą plintančių užkrečiamųjų
ligų protrūkių, kilusių dėl maisto
tvarkymo
subjektų
veiklos,
epidemiologinės
diagnostikos
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.245208/WdoTSTKvZu
1 punktas ir 6.7 papunktis

Privalomojo
epidemiologinio
registravimo objektų registravimo ir
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sergantys pasiutlige gyvūnai, registravimo ir stebėjimas, teritorinė VMVT,
informacijos teikimo tvarka?
privalomas,
registravimas,
sveikatos būklė, kritimas,
nugaišimas, pabėgimas
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos(ASPĮ)
gydytojas kiekvieną tokį atvejį registruoja
Infekcinių susirgimų registravimo žurnale (forma
Nr. 060/a).

informacijos apie juos teikimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.204745/OqERaoLOCH?jfwid
=-2y4hh0c41
V skyrius

Apie kiekvieną užregistruotą apkandžiojimo,
apseilėjimo ar apdraskymo atvejį (ASPĮ)
gydytojas ne vėliau kaip per 2 val. nuo asmens
kreipimosi praneša telefonu ir ne vėliau kaip per
12 val. raštu pateikia Pranešimą apie įtariamą
susirgimą NVSC teritoriniam padaliniui pagal
asmens nuolatinę gyvenamąją vietą.
NVSC teritorinis padalinys, gavęs informaciją iš
gydytojo apie apkandžiojimo, apseilėjimo ar
apdraskymo atvejį, užregistruoja šį atvejį
Infekcinių susirgimų registravimo žurnale arba
Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės
informacinėje sistemoje (vidinė tvarka) ir, esant
reikalui, perduoda informaciją kitiems NVSC
teritoriniams padaliniams NVSC vadovo nustatyta
tvarka.
NVSC teritorinis padalinys pagal apseilėjimo,
apkandžiojimo ar apdraskymo atvejo vietą:
ne vėliau kaip per 2 val. raštu nuo informacijos
gavimo praneša pagal apseilėjimo, apkandžiojimo
ar apdraskymo atvejo vietą teritorinei VMVT
apie privalomą gyvūno stebėjimą Informacinį
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pranešimą apie įtariamą / patvirtintą gyvūno
pasiutligės atvejį (A dalį), patvirtintą Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2005 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V146/B1-140 „Dėl informacinio pranešimo apie
įtariamą / patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį
formos patvirtinimo“ (toliau – Informacinis
pranešimas apie įtariamą / patvirtintą gyvūno
pasiutligės atvejį);
esant galimybei, išsiaiškina kitus asmenis,
turėjusius sąlytį su tuo pačiu gyvūnu, įtariamu ar
sergančiu pasiutlige, ir nurodo šiems asmenims
kreiptis į ASPĮ dėl pasiutligės imunoprofilaktikos
skyrimo.
Teritorinė VMVT po 14 dienų privalomo
gyvūno stebėjimo raštu informuoja NVSC
teritorinį padalinį apie gyvūno būklę.
O apie gyvūno sveikatos būklės pokyčius,
gyvūno pabėgimą ar kritimą ne vėliau kaip per 2
val. nuo informacijos gavimo praneša telefonu
NVSC teritoriniam padaliniui.
2.1.2.5.2. Kaip elgtis, kai apkandžioja, Apkandžioja,
apseilėja,
apseilėja ar apdrasko gyvūnas?
apdrasko, įkando, lokalizacija,
žaizda, skubi pagalba, būtina
Jei leidžia įkandimo lokalizacija, nedelsiant medicininė
pagalba,
gausiai plauti tekančiu vandeniu su muilu, kuris aplinkybės, šeimos gydytojas,
gerai nukenksmina pasiutligės virusą, arba chirurgas, rizika, pasiutligė
dezinfekuoti
turimomis
dezinfekcinėmis
medžiagomis.

Privalomojo
epidemiologinio
registravimo objektų registravimo ir
informacijos apie juos teikimo
tvarkos aprašo
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.204745/OqERaoLOCH?jfwid
=-2y4hh0c41
V skyrius
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Jei yra didelė žaizda, reikia kreiptis į priėmimo –
skubiosios pagalbos skyrių pas chirurgą, jeigu tik
apdraskymas arba apseilėjimas, kreiptis pas savo
šeimos gydytoją.
Visais atvejais, bet kuris iš šių gydytojų, įvertinęs
galimą riziką užsikrėsti pasiutlige, suteiks
asmeniui būtinąją medicinos pagalbą.
2.1.2.5.3. Ką daryti įkandus šuniui?

Įkando, lokalizacija, žaizda,
skubi
pagalba,
būtina
Būtina kreiptis į asmens sveikatos priežiūros medicininė
pagalba,
įstaigą (ASPĮ), kurioje bus suteikta būtinoji aplinkybės, šeimos gydytojas,
medicinos pagalba.
chirurgas, rizika, pasiutligė,
Įvertinus žaizdos pobūdį bei įkandimo aplinkybes ASPĮ
bus
skiriama
pasiutligės
ir
stabligės
poekspozicinė imunoprofilaktika.
Asmeniui ši imunoprofilaktika yra nemokama,
kadangi imunologinių preparatų įsigijimą,
transportavimą ir saugojimą reglamentuoja
Valstybės laiduojamų (nemokamų) būtinųjų
visuomenės sveikatos priežiūros priemonių ir
paslaugų nomenklatūra.

Valstybės laiduojamų (nemokamų)
būtinųjų
visuomenės
sveikatos
priežiūros priemonių ir paslaugų
nomenklatūra
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.114878?jfwid=rivwzvpvg
2.5 papunktis

2.2. Statistinė apskaita ir atskaitomybė
2.2.1. Kaip vykdomas užkrečiamųjų ligų UL, registravimas, informacijos
privalomas registravimas ir informacijos teikimas, pranešimas, forma Nr.
teikimas?
058,
diagnozė,
infekcinis
susirgimas, žurnalas, NVSC,
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos(ASPĮ) pacientas,
nuolatinė
gydytojas, įtaręs ar nustatęs susirgimą gyvenamoji vieta, mirties,
užkrečiamąja liga (UL) arba mirties nuo UL

Privalomojo
epidemiologinio
registravimo objektų registravimo ir
informacijos apie juos teikimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
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atvejį, registruoja susirgimą Infekcinių susirgimų
registravimo žurnale (forma Nr. 060/a);
užpildo Pranešimą apie nustatytą (įtariamą)
susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a) ir teikia jį
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
(NVSC) teritoriniam padaliniui pagal paciento
nuolatinę gyvenamąją vietą.
Jeigu paciento gyvenamoji vieta nežinoma ar
pacientas yra užsienio pilietis, informuojamas
NVSC teritorinis padalinys pagal kreipimosi į
ASPĮ vietą.
NVSC teritorinis padalinys, gavęs iš gydytojo
forma Nr. 058 registruoja jį Užkrečiamųjų ligų ir
jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje
(ULSVIS).
2.2.2.
Kur
galima
rasti
privalomai
registruojamų Lietuvoje užkrečiamųjų ligų
sąrašą?

nežinomas, užsienio pilietis,
ULSVIS, nustatytas

TAIS.204745/OqERaoLOCH?jfwid
=-2y4hh0c41
4-12 punktai

Užkrečiamoji liga, ASPĮ, VSPĮ,
privalomai
registruojamų
Lietuvoje, ligų sąrašas

Privalomojo
epidemiologinio
registravimo objektų registravimo ir
informacijos apie juos teikimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.204745/OqERaoLOCH?jfwid
=-2y4hh0c41
1 priedas

Užkrečiamųjų ligų, registruojamų asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose
(ASPĮ ir VSPĮ), sąrašą (Ligų sąrašas), galima
rasti Privalomojo epidemiologinio registravimo
objektų registravimo ir informacijos apie juos
teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m.
gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 673, 1 priede.
2.2.3. Kokias ir kada metines ataskaitos Metinė
ataskaitos
forma,
formas asmens sveikatos priežiūros įstaigos ataskaita, NVSC tinklapis,
(ASPĮ)
privalo
teikti
Nacionaliniam teikti, ASPĮ
visuomenės sveikatos centrui (NVSC)?

https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamujuligu-valdymas/ataskaitu-pranesimuformos-ir-aktuali-informacija-
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Metines ataskaitas (visas formas galima rasti
NVSC tinklalapyje) ASPĮ turi pateikti kasmet
iki sausio 5 d. NVSC departamentui arba jo
skyriui rajone
Pastaba. Ataskaitas teikia tik pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ.
2.2.4. Kokias savaitines ataskaitas asmens Ataskaita,
sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) privalo sezoninis
teikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos tinklapis
centrui (NVSC)?

aspi/metines-statistines-ataskaitosteikiamos-nvsc

savaitinė, ASPĮ,
gripas,
NVSC

https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamujuligu-valdymas/ataskaitu-pranesimuformos-ir-aktuali-informacijaaspi/savaitines-ataskaitos-teikiamosnvsc

statistinės,
ASPĮ,
NVSC

https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamujuligu-valdymas/ataskaitu-pranesimuformos-ir-aktuali-informacijaaspi/menesines-statistinesataskaitos-teikiamos-nvsc

NVSC departamentui arba jo skyriui
rajone ASPĮ tam tikru laiku turi pateikti
savaitines sezoninio gripo ataskaitas, kurių
formas galima rasti NVSC tinklalapyje.
2.2.5 Kokias mėnesines statistines ataskaitas Mėnesinės,
asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) ataskaitos,
privalo teikti Nacionaliniam visuomenės tinklapis
sveikatos centrui (NVSC)?

Visas aktualias mėnesinės statistinių ataskaitų
formas, kurios parengtos spausdinimui, galima
rasti NVSC tinklalapyje.
2.2.6. Kur galima rasti Pranešimo apie Skubus pranešimas, forma Nr.
nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058- 058,
susirgimas,
NVSC
089-151/a) formos kompiuterinį variantą?
tinklapis,
e.pristatymas,
informacinė sistema
Pranešimo apie nustatytą (įtariamą) susirgimą
(forma Nr. 058-089-151/a) formą, parengtą
spausdinimui,

https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamujuligu-valdymas/ataskaitu-pranesimuformos-ir-aktuali-informacijaaspi/kitos-formos-teikiamos-nvsc
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galima rasti Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro (NVSC) tinklalapyje.
Siekiant tinkamai ir saugiai tvarkyti duomenis,
forma NVSC turi būti pateikta per e.pristatymas.lt
informacinę sistemą.
2.2.7. Kur galima rasti visas Nacionaliniam Statistinė, ataskaitos forma,
visuomenės
sveikatos
centrui
(NVSC) NVSC tinklapis, spausdinimui,
reikalingas pateikti ataskaitų formas ?
aktuali

https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamujuligu-valdymas/ataskaitu-pranesimuformos-ir-aktuali-informacija-aspi

Visas aktualias statistinių ataskaitų, kitų ataskaitų
ir kitos NVSC teikiamos informacijos formas,
kurios parengtos spausdinimui, galima rasti
NVSC tinklalapyje.
2.3. Imunoprofilaktika
2.3.1 Skiepai keliautojams
2.3.1.1.Kodėl prieš vykstant į užsienio šalį Keliautojas, skiepai, endeminė
reikia pasidomėti apie skiepus?
zona,
įvežtinė,
infekcija,
užkrečiamoji
liga,
Skiepais siekiama apsaugoti keliautojus nuo imunoprofilaktika, vakcinacija
susirgimų užkrečiamosiomis ligomis, vykstant į
endemines teritorijas ir apsaugoti pačios
valstybės vietinius gyventojus, į kurias atvyksta
keliautojai iš endeminių zonų, kad išvengtų
įvežtinių infekcijų atvejų.
2.3.1.2. Kodėl skiepai keliautojams yra PSO, meningokokinė infekcija,
skirstomi į planinius, rekomenduojamus ir TSPT,
skiepai,
geltonasis
privalomus?
drugys, poliomielitas, planinis,
rekomenduojamas, privalomas

http://www.ulac.lt/keliautojams
http://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamujuliguvaldymas/skiepai/rekomendacijos
keliautojams

http://www.ulac.lt/keliautojams
http://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamujuligu50

Tai yra Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
nustatytas skiepų skirstymas.
Privalomieji - tai yra skiepai, kuriuos
reglamentuoja PSO Tarptautinės sveikatos
priežiūros taisyklės (TSPT), paprastai tai yra
skiepai nuo geltonojo drugio ir poliomielito bei
meningokokinės infekcijos (kai privalu skiepytis
piligrimams, vykstantiems į Meką (Hadžį, Umrą),
kai kuriose šalyse - grįžtantiems iš šios vietovės).
Planiniai skiepai – kurie atliekami vadovaujantis
šalies teisės aktais, atsižvelgiant į asmens amžių
bei rizikos grupes.
Rekomenduojami skiepai – rekomenduojami
atsižvelgiant į tam tikrą šalį, kokios
užkrečiamosios ligos yra paplitusios toje
teritorijoje, individuali keliautojo rizika ir t. t.

valdymas/skiepai/rekomendacijos
keliautojams

2.3.1.3. Nuo kokių infekcijų dažniausiai Keliautojai, skiepai, infekcija,
rekomenduojama skiepytis keliautojams, epidemiologinė
situacija,
vykstantiems į užsienio šalis?
virusiniai hepatitai, difterija,
stabligė,
vidurių
šiltinė,
Visada reikia pasidomėti apie epidemiologinę kelionė, kontaktas, gyvūnai,
situaciją toje šalyje, į kurią planuojama kelionė.
pasiutligė, vakcinuotis
Dažniausiai rekomenduojama skiepytis nuo
geltonojo drugio, virusinių hepatitų A ir B,
vidurių šiltinės, difterijos, stabligės. Jei yra
tikimybė, kad kelionės metu galimas kontaktas su
gyvūnais, ypač laukiniais, rekomenduojama
pasiskiepyti nuo pasiutligės.

http://www.ulac.lt/keliautojams
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2.3.1.4. Ar visiems keliautojams, vykstantiems Kelionė į užsienį, tarptautinis
į užsienį, reikalingas Tarptautinis skiepijimo pažymėjimas,
skiepijimas,
ar profilaktikos priemonių pažymėjimas?
PSO,
keliautojas,
ULAC,
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
Tarptautinis
skiepijimo
ar
profilaktikos centras,
profilaktikos
priemonių pažymėjimas nėra reikalingas priemonės
kiekvienam keliautojui.
Pasaulio sveikatos
organizacija (PSO) kiekvienais metais atnaujina
rekomendacijas keliautojams į visas pasaulio
šalis. Visa informacija apie tai skelbiama lietuvių
kalba Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro interneto
svetainėje.

http://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamujuliguvaldymas/skiepai/rekomendacijos
keliautojams

2.3.1.5. Kiek galioja skiepai nuo geltonojo Skiepai, PSO, TSPT, geltonasis
drugio?
drugys, trukmė, galiojimas,
TSPT, skiepyti, sertifikatas,
Skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikatas visas gyvenimas
galioja visą paskiepyto asmens gyvenimą
(pradeda galioti praėjus 10 dienų po skiepo) –
Pasaulio
sveikatos
organizacijos
(PSO)Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių
(TSPT) 7 priedo 2016-07-11 pakeitimai.
2.3.2 Vaikų skiepai

http://www.ulac.lt/uploads/downloa
ds/keliautojai/Informacija%20keliau
tojams%20apie%20planinius%20rek
omenduojamus%20ir%20privalomu
s%20skiepus_2017_February.pdf

2.3.2.1. Kokie skiepai yra privalomi Lietuvoje Skiepai, vaikų profilaktinių
pagal
Lietuvos
Respublikos
vaikų skiepijimų
kalendorius,
profilaktinių skiepijimų kalendorių?
rekomenduojama,
valstybės
biudžeto lėšos, užkrečiamoji
Lietuvoje privalomų skiepų nėra.
liga
Rekomenduojama vaikus paskiepyti nuo 14-os
užkrečiamųjų ligų: tuberkuliozės, hepatito B,
difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, tymų,

Lietuvos
Respublikos
vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendorius
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
c7bf0da1ab8f11e8aa33fe8f0fea665f
?jfwid=11dyheh70k
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raudonukės,
pneumokokinės
infekcijos,
epideminio parotito, B tipo haemopfilus
influenzae, B tipo meningokokinės infekcijos,
rotavirusinės infekcijos, žmogaus papilomos
virusų. Skiepai yra įtraukti į Lietuvos
Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų
kalendorių ir finansuojami iš valstybės biudžeto.
2.3.2.2. Ar galima valstybės biudžeto lėšomis Vaikų profilaktinių skiepijimų
pasiskiepyti ne pagal vaikų profilaktinio kalendorius,
ASPĮ,
skiepijimų kalendoriaus schemą?
individualus,
skiepijimas,
planas,
imuninis
vaistinis
Taip. ASPĮ vaikams, kurie dėl įvairių priežasčių, preparatas, valstybės biudžeto
nebuvo paskiepyti pagal tuo metu galiojusį lėšos, vaikas,
schema,
Lietuvos
Respublikos
vaikų profilaktinių indikacija
skiepijimų kalendorių, sudaromi individualūs
skiepijimo planai, atsižvelgiant į skiepijamo
vaiko amžių ir skiepijimo indikacijas.

Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
11. 7 papunktis

2.3.2.3. Jei vaikas gimė 2018-06-30 ar jis bus Vaikas, nemokama, valstybės
paskiepytas
nemokama
vakcina
nuo lėšomis, rotavirusinė infekcija,
rotavirusinės infekcijos?
vakcina, kūdikis, skiepyti, gimė

Lietuvos
Respublikos
vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendorius
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
c7bf0da1ab8f11e8aa33fe8f0fea665f
?jfwid=11dyheh70k

Ne, nes nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. valstybės
lėšomis rotavirusinės infekcijos vakcina pradėti
skiepyti 2 mėnesių amžiaus kūdikiai, taigi tik tie,
kurie gimė 2018 m. liepos 1 d. ir vėliau.
2.3.2.4. Kokie yra Lietuvos Respublikos vaikų Vakcina, vaikas, skiepijimas,
profilaktinio
skiepijimo
kalendoriaus kalendorius,
naujos,
pasikeitimai 2018 m.?
meningokokinė infekcija MI,
rotavirusinė infekcija, Rota

Lietuvos
Respublikos
vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendorius
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
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Atsirado dvi naujos vakcinos – B tipo
meningokokinės infekcijos vakcina (nuo 2018 m.
liepos 1 d.)
ir rotavirusinė infekcijos vakcina (nuo 2018 m.
rugsėjo 1 d.).

c7bf0da1ab8f11e8aa33fe8f0fea665f
?jfwid=11dyheh70k

2.3.2.5. Kokia yra kūdikių skiepijimo nuo B Vakcina, vaikas, skiepijimas,
tipo meningokokinės infekcijos schema?
kalendorius,
meningokokinė
infekcija
MI,
schema,
Nuo 2018 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos profilaktinis, kalendorius
Respublikos vaikų profilaktinio skiepijimo
kalendorių „Bexsero“ vakcinos nuo B tipo
meningokokinės infekcijos (MI) skiriamos trys
dozės: 3 mėn., 5 mėn. ir 12-15 mėn. amžiaus
vaikams.

Lietuvos
Respublikos
vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendorius
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
c7bf0da1ab8f11e8aa33fe8f0fea665f
?jfwid=11dyheh70k

2.3.2.6. Kodėl reikia skiepyti kūdikį nuo Kūdikis, virusinis hepatitas B,
virusinio hepatito B (VHB), jei šeimos nariai HB, virusas, vakcina, rizika,
šia liga neserga?
naujagimiai, vaikai

Virusinių hepatitų
perdavimo rizikos
metodinės rekomendacijos
http://www.ulac.lt/Metodinės
rekomendacijos

Dėl VHB viruso sugebėjimo sukelti infekciją be
akivaizdžių simptomų daugelis VHB virusu
užsikrėtusiųjų net nežino, kad jie yra užsikrėtę.
Vaikams, jei jie užsikrečia VHB būdami labai
maži, liga yra sunki ir dažnai mirtina.
Dėl šios priežasties VHB vakcina yra
rekomenduojama naujagimiams, nes vakcinos
teikiama nauda yra akivaizdžiai ir neabejotinai
didesnė už jos keliamą riziką.
2.3.2.7. Labai daug neigiamos informacijos Informacija, skiepai, infekcija,
apie skiepus, kodėl tikėti, kad jų reikia?
užkrečiamoji
liga,
PSO,
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Europos ligų prevencijos ir
Specifinė,
efektyviausia
infekcinių
ligų kontrolės centras, ELPKC,
profilaktikos priemonė – skiepai. Skiepijimų publikacijos, įrodymais grįsta
efektyvumas, saugumas, įtaka užkrečiamosioms informacija
ligoms yra seniai pagrįsta moksliniu įrodymu,
nuolat atliekami tyrimai ir publikuojami
rezultatai.
Patariama
įrodymais
grįstos
informacijos ieškoti kompetentingų tarptautinių
organizacijų: Pasaulio sveikatos organizacijos,
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro,
Europos Komisijos leidiniuose bei mokslo
žurnalų publikacijose.
2.3.2.8. Ar MMR vakcina sukelia
nepageidaujamas reakcijas?
Vakcina nuo tymų, kaip ir visos kitos, gali sukelti
nepageidaujamą reakciją, nors ji pasireiškia ne
visiems žmonėms. Dažniausios MMR vakcinos
sukeltos
nepageidaujamos
reakcijos
yra
paraudimas injekcijos vietoje ar/ir karščiavimas
37,5 °C. Labai retai būna neryškūs tymų
infekcijai būdingi klinikiniai požymiai: bėrimas,
sloga, neintensyvus kosulys ir Kopliko dėmelės.

http://www.ulac.lt/lt/uzkirsk-kelia.apsaugok.-vakcinuok

2.3.2.9. Ar yra ryšys tarp MMR vakcinos ir
vaikų autizmo?
Tėvai dažnai pirmuosius vaikų autizmo požymius
pastebi po jų pirmojo gimtadienio. Paprastai nuo
tymų, raudonukės, epideminio parotito vaikai
skiepijami sulaukę šio amžiaus, tačiau tai
nereiškia, kad ši vakcina sukelia autizmą.
Įvairiose
užsienio
valstybėse
(Danijoje,

Published Online February 2, 2010 The
Lancet, London NWI 7BY, UK DOI:
10.1016/SO 140-6736(10)60175-4

http://www.ulac.lt/lt/uzkirsk-kelia.apsaugok.-vakcinuok
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Švedijoje, Suomijoje, Kanadoje, JAV ir
Jungtinėje Karalystėje) atlikus plataus masto
mokslinius tyrimus su šimtais tūkstančių vaikų
nebuvo nustatyta jokio sąryšio tarp MMR skiepų
ir autizmu.
2.3.3 Skiepai nuo pasiutligės
2.3.3.1. Ką daryti, jei pacientas atsisako ar
nutraukia skiepus nuo pasiutligės ?
Pacientui atsisakius ar pareiškus norą
savavališkai nutraukti pasiutligės skiepus jam
paaiškinama rizika ir galimos pasekmės, o
atsisakymas įrašomas Ambulatorinėje asmens
sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a)
arba Vaiko sveikatos raidos istorijoje (forma Nr.
025-112/a),
arba Gydymo stacionare ligos istorijoje (forma
Nr.003/a)
bei Kreipimosi dėl pasiutligės kortelėje (forma
Nr. 045/a),
kur pacientas pasirašo savo atsisakymą atlikti
skiepus nuo pasiutligės.

Poekspozicinė, pokontaktinė,
pasiutligė, imunoprofilaktika,
skiepai, atsisakymas, pacientas,
nutraukti, rizika, pasekmė,
pasirašo,
savavališkai,
vakcinacija

Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
12 punktas

2.3.3.2.
Ar
poekspozicinė
pasiutligės
imunoprofilaktika visada turi būti atlikta toje
pačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
(ASPĮ), kur buvo įskiepyta pirmoji vakcinos
dozė?

Apkandžiojimas,
pasiutligė,
ASPĮ, vakcina, poekspozicinė,
imunoprofilaktika,
skiepai,
dozė, vakcinacija

Imunoprofilaktikos organizavimo ir
atlikimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.187648/ivGnBBFURi
12 punktas

Pirmoji vakcinos dozė skiepijama ASPĮ, kur
asmuo kreipėsi medicinos pagalbos ir jam buvo
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paskirta
poekspozicinė
pasiutligės
imunoprofilaktika. Likusios pasiutligės imuninių
vaistinių preparatų dozės skiepijamos arba toje
pačioje, arba kitoje ASPĮ.
2.3.3.3. Koks yra pilnas skiepų nuo pasiutligės Skiepai,
vakcina,
dozė,
vakcinacijos kursas?
profilaktiškai,
pasiutligė,
kursas, pilnas, vakcinacija,
Tai yra penkios vakcinos dozės, įskiepijamos per imunoprofilaktika
mėnesį laiko, tokia seka: pirma - tai nulinė
(pirmos dozės suleidimo diena) diena, trečia
diena, septinta diena, keturiolikta diena ir 28-ta
diena, skaičiuojant nuo nulinės dienos.
Pastaba: Pilnas vakcinacijos nuo pasiutligės
kursas - 5 dozės, tačiau visais atvejais sprendimą
apie skiepijimo nuo pasiutligės priima gydytojas.
2.3.3.4. Kokiais atvejais negalima skiepyti nuo Pasiutligė,
skiepai,
pasiutligės?
imunoprofilaktika,
pokontakinė,
poekspozicinė,
Kadangi pasiutligė yra mirtina liga, jokių išlygų mirtina liga
(kontraindikacijų) pokontaktiniams skiepijimams
nuo pasiutligės nėra.

VERORAB išvalytos, inaktyvuotos
vero ląstelių pagrindu pagamintos
pasiutligės vakcinos naudojimo
instrukcija.
Vakcinos charakteristikų santraukos
paieška internete pagal pavadinimą
Internetiniame puslapyje:
http://www.vvkt.lt

2.3.3.5. Kaip gali būti profilaktiškai skiepijami Pasiutligė, anksčiau paskiepyti,
anksčiau nuo pasiutligės paskiepyti asmenys? vakcina,
dozė,
kursas,
profilaktikšai
Jei asmuo buvo paskiepytas pilnu 5 dozių kursu
mažiau kaip prieš 5 metus, skiriamos 2 vakcinos
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dozės: 0 (pirmos dozės suleidimo) dieną ir 3-ią
dieną.
Jei asmuo buvo skiepytas daugiau nei prieš 5
metus ar nepilnai, tai skiriamas pilnas 5 vakcinos
nuo pasiutligės dozių kursas: 0 (pirmos dozės
suleidimo) dieną, trečia diena, septinta diena,
keturiolikta diena ir 28-ta diena, skaičiuojant nuo
nulinės dienos.
2.3.4. Skiepai nuo gripo
2.3.4.1. Kokios yra skiepijamų asmenų nuo Gripas, sezoninis, rizikos,
sezoninio gripo rizikos grupės ?
grupės, sveikatos priežiūros
darbuotojai, vyresni nei 65 m.
Skiepijimo nuo sezoninio gripo rizikos grupės yra amžiaus asmenys, socialinės
šios: nėščiosios,
įstaigos,
skiepijimas,
asmenys
sergantys
lėtinėmis
ligomis vakcinacija, imunoprofilaktika
nepriklausomai nuo jų amžiaus (taip pat ir vaikai),
asmenys, gyvenantys socialinės slaugos ir globos
įstaigose (taip pat ir vaikų globos įstaigose),
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (taip pat
ir odontologai),
asmenys nuo 65 m. amžiaus ir vyresni.

Sezoninio gripo rizikos grupės
kasmet
pateikiamos
Sveikatos
apsaugos ministerijos rašte: pvz.
2018-02-23 raštas Nr. (10.2.34) 40)10–1493 „Dėl gripo vakcinos
poreikio rizikos grupių asmenims
skiepyti 2018-2019 sezono metu“.

2.3.4.2. Ar sezoninio gripo vakcina yra Gripas, sezoninis, vakcina,
mokama?
rizikos
grupės,
šeimos
gydytojas,
skiepijimas,
Lietuvoje kasmet yra ,,nemokama“ ir komercinė vakcinacija, ASPĮ
vakcina nuo gripo. Komercine (mokama) gripo
vakcina asmenys gali skiepytis bet kurioje ASPĮ.
Rizikos grupėms priklausantys asmenys
(asmenys
sergantys
lėtinėmis
ligomis
58

nepriklausomai nuo jų amžiaus (taip pat ir vaikai),
asmenys, gyvenantys socialinės slaugos ir globos
įstaigose
(taip
pat
ir
vaikų
globos
įstaigose),sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai
(taip pat ir odontologai), asmenys nuo 65 m.
amžiaus ir vyresni) gali pasiskiepyti nuo gripo
valstybės biudžeto lėšomis įsigyta vakcina
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (ASPĮ), kur
jie yra registruoti. Visais atvejais reikia kreiptis
pas savo šeimos gydytoją.
2.3.4.3. Ar sezoninio gripo skiepai yra kaip Skatinamoji paslauga, gripas,
skatinamoji paslauga?
sezoninis,
skiepai,
PSDF,
rizikos grupė, vakcina, skiepai,
Taip, nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja papildytas vakcinacija, imunoprofilaktika
skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos
apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo (PSDF) biudžeto lėšų, sąrašas, pagal kurį
asmenis, priskiriamus rizikos grupėms, yra
skatinama skiepyti gripo vakcina kasmet.
2.3.4.4. Kiek
vakcina?

kainuoja

Valstybės
lėšomis
apmokamų
asmens sveikatos priežiūros paslaugų
sąrašas ir jų bazinės kainos
https://sam.lrv.lt/lt/veiklossritys/sveikatos-draudimas-veiklossritis/valstybes-lesomis-apmokamuasmens-sveikatos-prieziurospaslaugu-sarasas-ir-ju-bazineskainos

sezoninio

gripo Gripas, sezoninis, vakcina,
asmens sveikatos priežiūros
įstaiga,
ASPĮ,
kiekis,
Sezoninio gripo vakcinos kaina kasmet gali gamintojas,
komplikacija,
nežymiai skirtis priklausomai nuo vakcinos lėtinės ligos
gamintojo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos
(ASPI).
Skirtingos įstaigos gali įsigyti vakciną
skirtingomis kainomis, kurios priklauso nuo
įsigyjamos vakcinos kiekio ir didmenininko.
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Gripo vakcinos kaina svyruoja apie 10 eurų.
Vertinant tai, kad vakcina gali padėti išvengti
gripo, arba jo komplikacijų, vakcina yra ganėtinai
pigi. Daug brangiau yra sirgti, pirkti kitus vaistus,
gydytis ligoninėje, gydyti gripo sukeltas
komplikacijas ar lėtinių ligų paūmėjimus.
2.3.4.5. Kada rekomenduojama skiepytis nuo Gripas, sezoninis, skiepai,
sezoninio gripo?
imunoprofilaktika,
vakcina,
sezonas, virusai, cirkuliacija,
Skiepai rekomenduojami kasmet.
epidemija,
apsauga,
Geriausias laikas prasideda, kai gydymo įstaigas skiepijimas, vakcinacija
pasiekia konkrečiam sezonui pagaminta vakcina.
Daugiausia asmenų pasiskiepija spalio – lapkričio
mėnesiais. Skiepijimų sezonas trunka iki gripo
virusų cirkuliacijos pabaigos. Taigi, net ir
paskelbus gripo epidemiją, rekomenduojama
toliau skiepytis, jeigu asmuo yra sveikas ir dar
nespėjo to padaryti bei nepersirgo einamojo
sezono visomis gripo formomis.
2.3.4.6. Kiek ilgai gripo vakcina apsaugo nuo Gripas,
sezonas,
skiepai,
gripo?
antikūnai, vakcina, virusai,
Daugelis mokslinių studijų, atliktų skirtingais cirkuliacija, apsauga, imuninė
gripo sezonais, parodė, kad žmogaus imunitetas sistema,
komplikacijos,
gripo virusams (natūraliai užsikrėtus arba išvengti
pasiskiepijus) laikui bėgant mažėja. Antikūnų
mažėjimui įtakos turi keletas veiksnių –
skiepijamo asmens amžius ir asmens sveikatos
būklė (pvz. lėtinės ligos).
Kuomet sveiki žmonės paskiepijami gripo
vakcina jų organizmas pradeda gaminti antikūnus
ir jie nuo gripo viruso yra apsaugomi visą sezoną.
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Vyresnio amžiaus asmenys ir asmenys, su
nusilpusia imunine sistema, negali pagaminti tokį
pat kiekį antikūnų po skiepijimo, todėl jie gali
sirgti lengva arba sunkia forma, tačiau išvengti
sunkių gripo komplikacijų ir mirties.
2.3.4.7. Kodėl gripo vakcina svarbu skiepytis Gripas, sezonas, skiepytis,
kiekvienais metais?
organizmo
atsparumas,
vakcina, mutuoja, apsauga,
Gripo vakcina rekomenduojama skiepytis komplikacijos, išvengti
kiekvienais metais, nes gripo virusai mutuoja.
Gripo vakcinos sudėtis peržiūrima kiekvienais
metais, siekiant efektyviai apsaugoti gyventojus
nuo kasmet besikeičiančių gripo virusų.
Nustatyta, kad metų laikotarpyje organizmo
atsparumas gripo virusams mažėja, tačiau vakcina
apsaugą nuo infekcijos užtikrina visam sezonui.
Todėl svarbu yra pasiskiepyti kiekvienais metais,
net jeigu gripo vakcinos sudėtis ir nesikeitė.
2.3.5. Suaugusiųjų skiepai
2.3.5.1. Ar yra skiepai darbuotojams pagal Profesija,
skiepai,
ekonomines veiklos rūšis, profesijas bei apmokėjimas,
skiepijimas,
pareigybes ir kas juos apmoka?
darbdavio lėšos, užkrečiamoji
liga, sąrašas, darbuotojas,
Taip, darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pavojus,
vakcinacija,
vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro imunoprofilaktika
įsakyme nurodytuoju sąrašu, įvertinęs pavojų
darbuotojui užsikrėsti
užkrečiamąja liga
konkrečioje darbo vietoje, sudaro skiepijamų
darbdavio lėšomis darbuotojų sąrašą.

Darbuotojų,
kurie
skiepijami
darbdavio lėšomis, profesijų ir
pareigybių sąrašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.243565?jfwid=q86m1vv74
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Darbdaviai savarankiškai gali priimti sprendimą
dėl kita veikla užimtų darbuotojų skiepijimo
darbdavio lėšomis nuo užkrečiamųjų ligų, kurių
nėra išvardinta teisės akte.
2.3.5.2. Kaip galėčiau sužinoti, kokiomis
vakcinomis esu skiepyta kūdikystėje? Esu
gimusi 1978 m. ir skiepyta tuo metu
standartiniais skiepais. Bandžiau tokios
informacijos ieškoti internete, deja, rasti
nepavyko. Šeimos gydytojo paklausti negaliu,
nes gyvenu ne Lietuvoje. Ruošiuosi kelionei į
užsienį ir norėčiau pasiskiepyti tik tomis
vakcinomis, kuriomis dar nesu skiepyta.

Skiepai, kūdikystė, šeimos
gydytojas, kelionė, raupai,
tuberkuliozė, užkrečiamoji liga,
vakcina, asmens ligos istorija,
intervalas, kelionė, keliautojas,
rekomendacijos, vakcinacija,
imunoprofilaktika, skiepijimas

Visą informaciją galima http://www.ulac.lt/lt/keliautojams
gauti tik kreipiantis
į
asmens
sveikatos
priežiūros įstaigą, kurioje
buvo
atlikti
skiepai.
Rekomenduojama kreiptis
raštu.

Tikslios informacijos apie Jums atliktus skiepus
galima surasti tik Jūsų asmens sveikatos
dokumentuose, kreipiantis į asmens sveikatos
priežiūros įstaigą, kurioje Jūs buvote skiepijama.
Ruošiantis kelionei rekomenduojama kreiptis į
asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ASPĮ) dėl
skiepų plano sudarymo. Svarbu žinoti, kad
vykstant į šalis, kuriose reikalaujama privalomų
skiepų, būtina turėti Tarptautinį skiepijimo ar
profilaktikos priemonių pažymėjimą, kurį
išduoda ASPĮ. Keliautojai, neturintys tokio
pažymėjimo, neįleidžiami į šalį arba atitinkamam
laikotarpiui yra izoliuojami. Informacija apie
privalomus ir rekomenduojamus skiepus
keliaujant į konkrečią šalį galima rasti Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos
mobiliojoje programėlėje „Keliauk saugiai“ arba
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Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro interneto
svetainėje.
2.3.5.3. Kokios pneumokokinės infekcijos Pneumokokinė
vakcina, Čia nėra atsakymo tik Pneumokokinės infekcijos rizikos
rizikos asmenų grupės yra skiepijamos skiepai,
rizikos
grupės, nuoroda, raštu
grupės,
kurioms
priklausantys
valstybės biudžeto lėšomis?
valstybės biudžeto lėšos, ASPĮ,
asmenys skiepijami pneumokokinės
asmens sveikatos priežiūros
infekcijos
polisacharidine
Pneumokokinės infekcijos rizikos grupėms, įstaigos,
sąrašas,
konjuguota vakcina
priklausančių asmenų sąrašą (vaikų ir pneumokokinė
infekcija,
https://esuaugusiųjų), kurie skiepijami vakcina nuo skiepijimas,
vakcinacija,
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
pneumokokinės infekcijos, galima rasti Sveikatos imunoprofilaktika
b2a5adc071e511e59a1ed226d1cbce
apsaugos ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakyme
b5/NTfMOghFvZ
Nr. V-1130.
Siekiant pagerinti rizikos grupių skiepijimą, ASPĮ
rekomenduojama
sudaryti
vardinius
pneumokokinės infekcijos rizikos grupių asmenų
sąrašus ir informuoti pacientus (telefonu ar
atvykus vizitui pas šeimos gydytoją) apie
galimybę
nemokamai
pasiskiepyti
nuo
pneumokokinės infekcijos.
2.3.5.4. Ką turi žinoti ir kokių saugumo Šalutinis
poveikis,
priemonių imtis ką tik pasiskiepijęs asmuo?
komplikacija
po
skiepo,
imunitetas,
dūrio
vieta,
Paskiepytas asmuo yra perspėjamas dėl galimo vakcinacija,
maudytis,
šalutinio poveikio. Paprastai po vakcinacijos laipsniškas įsisavinimas
galima užsiimti kasdiene veikla ir nevaržyti
savęs.
Svarbiausia nepažeisti, netrinti ar kitaip
nesudirginti dūrio vietos. Nerekomenduojama
iškart po skiepo maudytis karštoje vonioje,
kaitintis pirtyje, kadangi tai aktyvina kraujo
cirkuliaciją, o tai skatina vakciną greičiau
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absorbuotis organizme, o ne palaipsniui veikti.
Laipsniškas vakcinos įsisavinimas užtikrina
saugesnį imuniteto susiformavimą.
2.3.5.5. Ar geriau skiepytis ar persirgti Skiepytis, imunitetas, natūraliai Čia diskusija ne telefonu
natūraliu būdu?
persirgta
liga,
„kaina“,
infekcija,
poliomielitas,
Nustatyta, kad „natūrali“ infekcija dažnai sukelia epideminis parotitas, kiaulytė,
geresnį imunitetą nei vakcinacija.
Hib infekcija
Tačiau skirtumas tarp vakcinacijos ir natūraliai
persirgtos ligos yra už imunitetą mokama
„kaina“.
Už vakcinaciją mokama „kaina“ yra kelių
injekcijų sukeltas nepatogumas ir kartais
skaudanti ranka.
O už kiekvieną natūraliai persirgtą infekciją
mokama „kaina“ yra gerokai didesnė: pvz.,
po poliomielito – paralyžius, psichinio vystymosi
sulėtėjimas,
po Haemophilus influenzae B sukeltos infekcijos
(Hib infekcija) –meningitas, miokarditas, sepsis,
po virusinio hepatito B – kepenų funkcijos
sutrikimai, po epideminio parotito (kiaulytės) –
kurtumas, vėjaraupių – plaučių uždegimas ir kt.
Taip pat reikia suprasti, kad vakcinacijos
pagrindinis tikslas – išvengti komplikacijų ir
mirties.
2.3.6. Nepageidaujamos reakcijos į skiepus
2.3.6.1. Kas yra nepageidaujama reakcija į Napageidaujama
skiepą ar jų komplikacija?
NRV, organizmo

reakcija,
atsakas,

Lietuvos Respublikos
įstatymas

farmacijos
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Komplikacijos
sąvoka
atitinka
sąvoką vaistinis preparatas, vietinės
„nepageidaujama reakcija“ ir vartojama ta pačia reakcijos, komplikacija
reikšme.
Nepageidaujama reakcija į vaistinį preparatą –
nenorimas ir neigiamas organizmo atsakas į
vaistinį preparatą, kuris pasireiškia vartojant
registruoto vaistinio preparato įprastą dozę, skirtą
žmogaus ligos profilaktikai, diagnostikai ar
gydymui arba fiziologinei funkcijai grąžinti,
koreguoti ar modifikuoti, arba bet kokią tiriamojo
vaistinio preparato dozę.
Dažniausiai nepageidaujamos reakcijos į vakciną
(NRV) yra vietinės reakcijos: paraudimas,
patinimas, skausmingumas injekcijos vietoje.
Taip pat galimos ir bendro pobūdžio reakcijos:
karščiavimas,
vangumas,
neramumas,
nenutrūkstamas (neįprastas) verksmas, bėrimas ir
kt.
Asmens organizmo reakcija į kiekvieną vakciną
yra skirtinga.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.280067
2 straipsnio 28 dalis

2.3.6.2. Kada pildomas nepageidaujamų Skiepai, pacientas, protokolas,
reakcijų į skiepus tyrimo protokolas?
tyrimas,
NVSC,
nepageidaujama
reakcija,
Gydytojas, diagnozavęs komplikacijas po skiepų komplikacija
po
skiepo,
ir suteikęs pacientui medicinos pagalbą ne vėliau ULSVIS, forma
kaip per 24 val. nuo komplikacijų po skiepų 392-1/a, 15 kalendorinių dienų,
diagnozavimo, telefonu informuoja NVSC 1 kalendorinė diena, pavojų
teritorinį padalinį pagal asmens nuolatinę gyvybei, mirtį
gyvenamąją vietą. Jeigu paciento gyvenamoji
vieta nežinoma ar pacientas yra užsienio pilietis,
informuojamas NVSC teritorinis padalinys pagal

Privalomojo
epidemiologinio
registravimo objektų registravimo ir
informacijos apie juos teikimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.204745/OqERaoLOCH?jfwid
=-2y4hh0c41
VI skyrius

Privalomojo
epidemiologinio
registravimo objektų registravimo ir
informacijos apie juos teikimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.204745/OqERaoLOCH?jfwid
=-2y4hh0c41
2.2. papunktis
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kreipimosi
į
ASPĮ
vietą.
Užpildomas Nepageidaujamų reakcijų į skiepus
tyrimo protokolas (forma Nr. 392-1/a) ir per 15
kalendorinių dienų nuo komplikacijos po skiepo
nustatymo (jei komplikacija po skiepo sukėlė
pavojų gyvybei ar mirtį – per 1 kalendorinę dieną)
išsiunčiamas NVSC teritoriniam padaliniui.
Esant protokolo formos pildymo netikslumams,
NVSC teritorinis padalinys surenka papildomą
informaciją
ir
patikslina
bei
pateikia Nepageidaujamų reakcijų į skiepus
tyrimo protokolo formą Užkrečiamųjų ligų ir jų
sukėlėjų valstybinėje informacinėje sistemoje
(ULSVIS) per 5 darbo dienas (jei komplikacija po
skiepo sukėlė pavojų gyvybei ar mirtį – per 1
darbo dieną) nuo Nepageidaujamų reakcijų į
skiepus tyrimo protokolo formos gavimo ar
patikslinimo.
2.3.6.3. Ar gali pildyti
nepageidaujamų Skiepai, pašaliniai reiškiniai,
reakcijų į skiepus tyrimo protokolą kitas nepageidaujama
reakcija,
asmuo?
ULAC

http://www.ulac.lt/lt/nepageidaujam
os-reakcijos-i-skiepus

Taip, gali. Informacija apie tokių duomenų
teikimą yra paskelbta Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) interneto svetainėje
2.3.6.4. Kur registruojamos komplikacijos po Skiepai, pašaliniai reiškiniai,
skiepų?
nepageidaujama
reakcija,
komplikacija
po
skiepo,
Visos komplikacijos po skiepų ar skiepijimo Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų
specifiniais imunoglobulinais ir serumais yra valstybės informacinė sistema,

Privalomojo
epidemiologinio
registravimo objektų registravimo ir
informacijos apie juos teikimo
tvarkos aprašas
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registruojamos Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre ULSVIS,
(ULAC) per Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų imunoglobulinas,
valstybės informacinėje sistemoje (ULSVIS).
specifinis

ULAC,
serumas,

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.204745/OqERaoLOCH?jfwid
=-2y4hh0c41
26 ir 28 punktai

2.3.6.5. Ką gydytojas privalo nurodyti, Skiepas,
komplikacija,
diagnozavęs komplikaciją po skiepo?
nepageidaujama
reakcija,
pašalinis reiškinys, serija,
Skiepo, imunoglobulino arba serumo bendrinį ir pacientas, pobūdis, skiepyti,
prekinį pavadinimą, gamintoją bei seriją, paciento vakcinuoti
amžių, kur ir kada pacientas skiepytas bei
komplikacijos po skiepo pobūdį.

Privalomojo
epidemiologinio
registravimo objektų registravimo ir
informacijos apie juos teikimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.204745/OqERaoLOCH?jfwid
=-2y4hh0c41
27.1 papunktis

2.3.6.6. Kas ir kokiu būdu gali pranešti apie Nepageidaujama
reakcija,
nepageidaujamą reakciją į vaistą ?
vaisto poveikis, pacientas,
vaistų
sąveika,
pacientas,
Pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai Valstybinė vaistų kontrolės
(toliau – VVKT) turi galimybę ne tik gydantis tarnyba, VVKT
gydytojas, bet ir pats pacientas ar jo artimieji.
Pranešti galima šiais būdais: tiesiogiai internetu,
prisijungus
https://vapris.vvkt.lt/vvktweb/public/nrv ir užpildant formą arba užpildant
pranešimo formą, skirtą pacientams arba
specialistams ir atsiunčiant ją nurodytu adresu bei
tik pacientai gali pranešti nemokamu telefonu 8
800 735 68.

Valstybinei vaistų kontrolės tarnyba
http://www.vvkt.lt/lit/IMG/88
ULAC
http://www.ulac.lt/lt/nepageidaujam
os-reakcijos-i-skiepus

2.4. Profilaktinis sveikatos tikrinimas
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2.4.1. Kokių veiklos sričių darbuotojams Veiklos sritys, darbuotojas,
būtina persišviesti plaučius kiekvienais maisto gamyba, sveikatos
metais?
priežiūra, vaikų mokymas,
tuberkuliozė, TB, TBC
Darbuotojai, dirbantys šiose veiklos srityse,
privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet
pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze:
 Visi maisto gamybos ir realizavimo
technologiniai etapai, išskyrus druskos,
cukraus ir spirito gamybą (7 veiklos sritys);
 Sveikatos priežiūros veikla ir darbai (3
veiklos sritys);
 Vaikų mokymas, auklėjimas ir paslaugos (2
veiklos sritys);
 Paslaugos gyventojams (3 veiklos);
 Kitos veiklos sritys (2 veiklos sritys).

Darbų ir veiklos sričių, kuriose
leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš
anksto pasitikrinusiems ir vėliau
periodiškai besitikrinantiems, ar
neserga užkrečiamosiomis ligomis,
sąrašas ir šių darbuotojų sveikatos
tikrinimosi tvarka
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.79699/yBiMUwSMSy
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.171426

2.4.2. Kokie yra vaikų sveikatos tikrinimo Užkrečiamoji liga, vaikas,
reikalavimai dėl užkrečiamųjų ligų ?
ikimokyklinis,
pradinio
ugdymo,
ASPĮ,
tyrimai,
Prieš vaikui pradedant lankyti ikimokyklinio ar sveikatos
tikrinimas,
pradinio ugdymo įstaigą ir pereinant į kitą nuograndos, helmintologiniai
ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigą, tyrimai
profilaktiškai asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigoje (ASPI) atliekami nuograndų ir išmatų
helmintologiniai tyrimai.
Kiti tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai
sveikatos priežiūros įstaigose. Vaikų
sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas

2.4.3. Kada privalu ir kam atlikti tuberkulino ASPĮ,
asmens
sveikatos
mėginį ?
priežiūros įstaiga, tuberkulinas,
mėginys, rizikos grupių vaikai,
Mantu reakcija

Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
df1f7a50d40311e49a8e8a8aa814108
6
10 punktas
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Asmens sveikatos priežiūros įstaigose kiekvienais
metais tuberkulino mėginiai turi būti atliekami 67 metų amžiaus vaikams, rizikos grupių vaikams
– kasmet.

2.4.4. Ar visiems vaikų ugdymo įstaigos
darbuotojams privaloma kasmet pasitikrinti
sveikatą dėl tuberkuliozės ?
Visi vaikų įstaigų darbuotojai privalo tikrintis
sveikatą prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet
pasitikrinti ar neserga tuberkulioze.

df1f7a50d40311e49a8e8a8aa814108
6
Tuberkulino mėginių atlikimo ir
statistinės ataskaitos forma Nr. 9
„Tuberkulino mėginių atlikimo
statistinė ataskaita (metinė)“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45FD85
661D99/DrjtMmwBay
1 punktas
Ugdymo įstaiga, darbuotojai,
sveikatos
patikrinimas,
tuberkuliozė, TB, TBC, vaikų

Darbų ir veiklos sričių, kuriose
leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš
anksto pasitikrinusiems ir vėliau
periodiškai besitikrinantiems, ar
neserga užkrečiamosiomis ligomis,
sąrašas ir šių darbuotojų sveikatos
tikrinimosi tvarka
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.79699/yBiMUwSMSy

2.5. Nespecifinės užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonės
2.5.1. Rankų higiena
2.5.1.1. Kas yra žinoma apie medicinos Medicinos darbuotojai, rankų
darbuotojų rankų higieną ?
higiena, plovimas, antiseptika,
chirurginė,
dauginimasis,
mikrooganizmai

Lietuvos higienos norma HN 471:2012
„Sveikatos
priežiūros
įstaigos.
Infekcijų
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Lietuvos higienos norma nurodo, kad pagrindiniai
rankų higienos būdai yra rankų plovimas,
higieninė rankų antiseptika ir chirurginė rankų
antiseptika (naudojant muilą, antiseptines
medžiagas). Rankų plovimas su muilu stabdo
mikroorganizmų dauginimąsi, o antiseptikai
naikina mikroorganizmus ar sustabdo jų augimą.
Rankų plovimo technikos, jei jos atliekamos
taisyklingai, yra veiksmingos.

kontrolės reikalavimai“

2.5.1.2. Kada
rankas?

https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/handhygiene.html (žiūrėta 2018-04-30)

rekomenduojama

plautis Rankos, higiena, plovimas,
nešvarios,
infekcija,
nusičiaudėjus,
sloguojant,
Rankas reikia plautis, kai jos atrodo nešvarios; pasinaudojus tualetu, kūno
prieš ir po maisto ruošimo; prieš valgį; skysčiai, užteršti daiktai
pasinaudojus tualetu; pasinaudojus užterštais
daiktais (pvz.: šiukšlių talpa, šluota, pakeitus
sauskelnes); pažaidus su augintiniais ar
pasirūpinus naminiais gyvūnais; nusišluosčius ar
išsišnypštus nosį, pasinaudojus vienkartine
nosine arba nusičiaudėjus į delnus; po kontakto
su krauju ar kitais kūno skysčiais ( pvz.: vėmalais,
seilėmis); prieš žaizdų tvarstymą ir po to; prieš ir
pasirūpinus sergančiu asmeniu, ar asmeniu, kuris
turi mažesnę galimybę kovoti su infekcijomis
(pvz.: sergantis cukriniu diabetu ar vėžiu); prieš
paruošiant ir vartojant vaistus; prieš įsidedant ir
išsiimant kontaktinius lęšius.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.435637
3 priedas

2.5.2. Aplinkos kenksmingumo pašalinimas (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)
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2.5.2.1. Kas yra profilaktinė dezinfekcija ?

Dezinfekcija,
profilaktinė,
mikroorganizmai, užkrečiamoji
Profilaktinė dezinfekcija – tai yra infekcines ligas liga, židinys
sukeliančių patogeninių mikroorganizmų (virusų,
bakterijų ir kt.) naikinimas jų kaupimosi vietose,
nesant užkrečiamosios ligos židinio.

Privalomojo profilaktinio aplinkos
kenksmingumo
pašalinimo
(dezinfekcijos,
dezinsekcijos,
deratizacijos) tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.340158/XEvpEaYSqM
3.3 papunktis

2.5.2.2. Kas yra deratizacija ?

Graužikai,
naikinimas,
stebėjimas, specialūs metodai,
Tai graužikų stebėjimas ir naikinimas, naudojant priemonės
specialius metodus ir priemones.

Privalomojo profilaktinio aplinkos
kenksmingumo
pašalinimo
(dezinfekcijos,
dezinsekcijos,
deratizacijos) tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.340158/XEvpEaYSqM
3.2 papunktis

2.5.2.3. Kas yra dezinsekcija ?

Nariuotakojai,
naikinimas,
stebėjimas, specialūs metodai,
Tai nariuotakojų stebėjimas ir naikinimas, priemonės
naudojant specialius metodus ir priemones.

Privalomojo profilaktinio aplinkos
kenksmingumo
pašalinimo
(dezinfekcijos,
dezinsekcijos,
deratizacijos) tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.340158/XEvpEaYSqM
3.4 papunktis

2.5.2.4.
Kas
gali
atlikti
aplinkos Aplinkos
kenksmingumo
kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, pašalinimas,
dezinfekcija,
deratizaciją, dezinsekciją)?
dezinsekcija,
deratizacija,
licencija, piliečiai, fiziniai
asmenys, juridiniai asmenys

Privalomojo profilaktinio aplinkos
kenksmingumo
pašalinimo
(dezinfekcijos,
dezinsekcijos,
deratizacijos) tvarkos aprašas
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Dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją gali atlikti
įmonės, turintys teisės aktų nustatyta tvarka
išduotą ir galiojančią šios veiklos licenciją.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.340158/XEvpEaYSqM
2 punktas

2.5.2.5. Kas tai yra aplinkos kenksmingumo Aplinkos
pašalinimas?
Kokios
yra
aplinkos pašalinimas,
kenksmingumo pašalinimo formos ?
dezinfekcija,
deratizacija,
Tai yra dezinfekcija, deratizacija ir dezinsekcija, ligos židinys
kurios
atliekamos
profilaktiškai
arba
užkrečiamųjų ligų židiniuose (nuolatinis valymas
ir
dezinfekcija,
baigiamoji
dezinfekcija,
dezinsekcija, deratizacija).

2.5.2.6. Kaip organizuojamas privalomas
profilaktinis
aplinkos
kenksmingumo
pašalinimas
(dezinfekcija,
dezinsekcija,
deratizacija)?

kenksmingumo
valymas,
dezinsekcija,
užkrečiamosios

Privalomas,
aplinkos
kenksmingumo
pašalinimas,
užkrečiamoji liga, židinys,
NVSC,
dezinfekcija,

Lietuvos
Respublikos
žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.32088/kqDttoPNNx
13 ir 14 straipsniai
Privalomojo profilaktinio aplinkos
kenksmingumo
pašalinimo
(dezinfekcijos,
dezinsekcijos,
deratizacijos) tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.340158/XEvpEaYSqM
Užkrečiamųjų
ligų
židinių
privalomojo aplinkos kenksmingumo
pašalinimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.379299
1 punktas
Lietuvos
Respublikos
žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymas
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dezinsekcija,
deratizacija,
Jei NVSC specialistai nustato, kad įmonėms, vabzdžiai,
graužikai,
įstaigoms ar organizacijoms priklausančiuose nariuotakojai,
profilaktinis,
statiniuose ar jų teritorijose yra susikaupę riboto karantino objektai
užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir juos platinančių
vabzdžių ar graužikų, įmonės, įstaigos ir
organizacijos privalo per 24 valandas organizuoti
savo aplinkos (patalpų ir teritorijos) privalomą
profilaktinį
kenksmingumo
pašalinimą
(dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją).
Kenksmingumo
pašalinimą
atitinkamose
įmonėse, įstaigose, organizacijose, joms
priklausančiuose riboto karantino objektuose
reglamentuoja higienos normos.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.32088/kqDttoPNNx
13 straipsnio 1 dalis

2.6. Užkrečiamosios ligos ir jų epidemiologinė priežiūra
kurios Užkrečiamoji liga, aprašas,
ULAC, Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centras, abėcėlė
Užkrečiamųjų ligų aprašai abėcėlės tvarka yra
pateikti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS tinklalapyje.

http://www.ulac.lt/ligos/A

2.6.2. Vykstant į tropines šalis ar visada Chemoprofilaktika, maliarija,
reikalinga maliarijos chemoprofilaktika?
tropinės šalys, rizika, kelionė,
endeminė teritorija, sveikatos
Maliarijos chemoprofilaktikos būtinybė priklauso būklė, NVSC, Nacionalinis
nuo tropinės šalies į kurią numatyta kelionė, nes visuomenės sveikatos centras
ne visose tropinėse šalyse arba rajonuose yra
didelė rizika užsikrėsti maliarija, tai priklauso ir
nuo endeminės toje teritorijoje maliarijos formos
ir asmens sveikatos būklės.

http://www.ulac.lt/keliautojams

2.6.1. Kur galima rasti
užkrečiamosios ligos aprašą?

bet
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Šiuo klausimu reikia konsultuotis su NVSC
specialistais arba su infektologais.
2.6.3. Koks yra erkių platinamų ligų pavojus Erkių
platinamos
ligos,
Lietuvoje ir kaip šiomis ligomis užsikrečiama? pavojus, užsikrečiama, rizika,
erkinis encefalitas, Laimo liga,
Lietuvoje kasmet registruojami šimtai erkinio įkandimas, erkės įsisiurbia
encefalito atvejų ir tūkstančiai Laimo ligos atvejų.
Rizika užsikrėsti šiomis ligomis Lietuvos
teritorijoje vertinama kaip didelė.
Žmonės erkių platinamomis ligomis suserga,
įkandus infekuotai erkei. Erkės dažniausiai
įsisiurbia vaikams – į kaklą, paausius,
suaugusiems asmenims – į kirkšnis, pažastis, kojų
ar rankų lenkimo sritį.
Erkiniu encefalitu galima užsikrėsti ir maistui
vartojant nepasterizuotą ožkų ir karvių pieną.
2.6.4. Kaip apsaugoti nuo erkių platinamų
ligų?
Patikimiausia apsauga nuo erkinio encefalito –
skiepai. Erkinio encefalito vakcina, kurios
patikimumas iki 98 proc., vaikus galima skiepyti
nuo metų. Skiepijama tris kartus, galima
pasirinkti įprastą ir greitesnę skiepijimo
schemą.Skiepų nuo Laimo ligos nėra. Labai
patikimas apsisaugojimo nuo erkių įkandimo
būdas – tinkami drabužiai ir repelentai (erkes
atbaidančios medžiagos). Einant į mišką, reikėtų
apsivilkti šviesiais drabužiais: viršutinė aprangos
dalis turėtų būti ilgomis rankovėmis, kurių

Apsauga
nuo
erkių,
patikimumas, skiepai, erkinis
encefalitas, Laimo liga, tinkami
drabužiai, repelentai, miškas.
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rankogaliai gerai priglustų prie riešo; kelnių
klešnių apačia taip pat turėtų būti gerai prigludusi
prie kūno. Galvą patartina apsirišti skarele arba
užsidėti gerai priglundančią kepurę. Grįžus iš
miško, kūną būtina gerai apžiūrėti. Vilkėtus
drabužius reikėtų pakabinti negyvenamoje
patalpoje arba saulėtoje vietoje (sausame ore
erkės išgyvena labai trumpai).

2.6.5. Kokie repelentai yra geresni ir kaip juos
naudoti?
Repelentai apsaugo nuo uodų ar kitų
kraujasiurbių nariuotakojų, kurie gali būti
užkrečiamųjų ligų platintojai, sumažina jų
įkandimo riziką, dirbant ar ilsintis lauke.
Efektyviausia repelentų veiklioji medžiaga –
DEET (dietiltoluamidas). Prieš naudojant
repelentą, būtina perskaityti nuorodas apie
produkto naudojimą, gamintojų patarimus.
Repelentai,
turintys
didesnę
aktyviosios
medžiagos koncentraciją, užtikrina ilgesnę
apsaugą.
Vaikams būtina naudoti tik vaikams skirtus
produktus.
2.6.6. Kaip reikia prižiūrėti aplinką siekiant
sumažinti erkių gausą?
Vienintelis veiksmingas kovos su erkėmis būdas
– ekologinis. Jo esmė – sudaryti nepalankias
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sąlygas erkių gyvenimui ir vystymuisi. Tai parkų,
miškų valymas ir priežiūra:
sanitarinis miško kirtimas, beverčių krūmų
naikinimas, žolės pjovimas nuo ankstyvo
pavasario ir augalinių šiukšlių išvežimas. Šis
metodas ypatingai taikytinas miestų parkams,
poilsio, stovyklų, kempingų, motelių ir kitoms
žmonių poilsio teritorijoms.
Taip pat mažinti graužikų populiaciją.
2.6.7. Ką daryti įsisiurbus erkei?

Įsisiurbusi
erkė,
ištraukti,
įkandimo vieta, dezinfekuoti,
Pastebėjus įsisiurbusią erkę, reikia kuo skubiau ją laboratorija,
tyrimas,
ištraukti. Prieš traukiant nenaudoti riebalų ar kitų prevencinė priemonė, infekuota
medžiagų – pašaliniai dirgikliai suintensyvina erkė
erkės mitybą. Traukiant pincetu erkės nesukioti į
visas puses, o traukti staigiu judesiu. Erkės
straubliukas turi mažų kabliukų, kurių pagalba
įsitvirtina odoje, todėl pašalinus erkę, jis gali likti
odoje. Pašalinus erkę, įkandimo vietą reikia
dezinfekuoti. Į laboratoriją vežti atlikti ištrauktos
erkės tyrimą neverta – efektyvių prevencinių
priemonių, galinčių padėti apsisaugoti nuo šios
erkės, jei ji ir buvo infekuota, nėra.
Rekomenduojama stebėti savo sveikatą, ir, esant
kažkokiam negalavimui kreiptis pas šeimos
gydytoją, nurodant erkių prisisiurbimo faktą ir jo
datą.
2.6.8. Kas atlieka geriamojo vandens Laboratorinis
tyrimas,
laboratorinius tyrimus dėl legioneliozės?
legioneliozė,
periodinė,
operatyvioji, NVSC
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Geriamojo vandens laboratorinius tyrimus dėl
legioneliozės atlieka vandenį tiekiančios įmonės
(savikontrolė) ir periodinės ar operatyviosios
kontrolės metu Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras (NVSC).
2.6.9. Kas atsakingas už pedikuliozės atvejų Pedikuliozė,
mokykla,
priežiūrą vaikų kolektyvuose ?
visuomenės
sveikatos
priežiūros specialistas, vaikų
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kolektyvas
dirbantys mokyklose.

Pedikuliozės
profilaktikos
ir
kontrolės metodinių rekomendacijų,
2016
9 psl. Visuomenės sveikatos
priežiūros specialisto mokyklose
veiksmai, atpažinus utėlėtumą
http://www.ulac.lt/metodinesrekomendacijos

2.6.10. Ar asmuo užsikrėtęs hepatito B ar C
virusais arba infekuotas ŽIV gali teikti kirpėjo
visažisto
arba
manikiūro-pedikiūro
paslaugas? Ar yra galimybė užsikrėsti nuo
tokio asmens teikiamų paslaugų?

Virusas, hepatitai B ir C, ŽIV,
Žmogaus
imunodeficito
virusas, manikiūras, pedikiūras,
grožio paslaugos, užteršti,
kraujas, tatuiruotė, makiažas,
invazinė, procedūra, odos,
Šiomis infekcijomis sergantys asmenys gali teikti gleivinės
pažeidimas,
grožio paslaugas, jei yra laikomasi visų užsikrėsti,
infekcija,
visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.
užkrečiamoji liga
Pagal riziką grožio paslaugos skirstomos į šias
kategorijas:
• A kategorijos paslaugas – paslaugas, kurias
teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir
instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno
skysčiais (tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio)
makiažo, papuošalų vėrimo, plaukų skutimo,
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manikiūro ir pedikiūro karpant nagų odeles ir
kitos invazinės grožio paslaugos);
• B kategorijos paslaugas – paslaugas, kurias
teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė (veido ir
kūno, plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro
nekarpant nagų odelių paslaugos, plaukų šalinimo
vašku, dekoratyvinės kosmetikos ir kitos
neinvazinės grožio paslaugos). Virusinių hepatitų
B ir C bei ŽIV infekcijos neperduodamos teikiant
B kategorijos paslaugas.
Arba prašome kreiptis raštu.
2.6.11. Ar gali vaikai užsikrėsti salmonelioze Salmonelės, kiaušiniai, dėklas,
nuo kiaušinių dėklų?
salmoneliozė, vaikai, kūdikiai,
užsikrėsti,
per
aplinką,
Tik maži kūdikiai gali užsikrėsti salmonelėmis neplautas rankas, maistas
per aplinką, t. y. per neplautas motinos rankas,
nešvarias šluostes ir kt.
Virš metų vaikams per aplinką gautų salmonelių
kiekio
neužtenka
ligai
išsivystyti.
Rekomenduojama po darbelių nusiplauti rankas,
o taip pat nekišti nešvarių rankų į burną.
2.6.12. Daugiabutyje bėga nepakankamos
temperatūros karštas vanduo, dėl legioneliozės
profilaktikos kokia vandens tempetatūra turi
būti vandens čiaupe?
Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose
turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas
ir paleistas vanduo). sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve

Karštas vanduo, temperatūra,
legioneliozė,
prevencija,
profilaktika, čiaupai, vandens
sistema, priežiūra

Lietuvos higienos norma HN
24:2017 „Geriamojo vandens saugos
ir kokybės reikalavimai“ IX skyrius
„Naudojamo buityje karšto vandens
saugos ir kokybės reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.216309/QHdImxGpIa
40.2 papunktis
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karšto vandens temperatūrą padidinti, kad
vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip
65 0C. Karšto vandens tiekimo sistemoje vandens
temperatūra kas 3 mėnesius profilaktiškai turi būti
pakeliama iki 66 °C ir išlaikoma ne mažiau kaip
25 min., po to mažiausiai 5 min. turi būti atsukami
vandens sistemos čiaupai.
Už
karšto
vandens
sistemų
priežiūrą
daugiabučiuose atsako administracinės teritorijos
įmonės, atsakingos už centralizuotos šilumos
tiekimą.

Lietuvos higienos norma HN
118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų
sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.392158/spvZoliMdf
53 punktas
Lietuvos higienos norma HN
47:2011
„Asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos:
bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.404537/JvYCZdAVyK
37 punktas
Gripas,
sezonas,
įprastai,
kalendorinės metų savaitės

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų epidemiologinės
priežiūros taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.417797/jPhFlyPOcY
5 punktas

2.6.14. Kada sergamumas gripu gali būti Sergamumas, gripas, ŪVKTI,
laikomas epideminiu?
Ūmios viršutinių kvėpavimo
takų infekcijos, klinikiniai,
Kai sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis yra ne epideminis,
sergamumo
mažesnis kaip 100 atvejų / 10 tūkst. gyventojų per rodiklis, dinamika, NVSC,
savaitę, o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų epidemiologinės
priežiūros taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.417797/jPhFlyPOcY
8 punktas

2.6.13. Kada yra gripo sezonas?
Tai periodas, įprastai trunkantis nuo 40-osios
kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų
kalendorinės savaitės. Apie prasidedą gripo
epidemija skelbiama papildomai.
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apie 30 procentų visų registruotų gripo ir ŪVKTI
atvejų.
2.7. Skundai/paklausimai
2.7.1. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo
pažymėjime nurodytas išklausytos higienos
įgūdžių mokymo programos galiojimo
terminas. Ar pasibaigus galiojimo terminui
pakartotinai reikia išklausyti higienos įgūdžių
mokymo programą?

Higienos įgūdžių mokymas,
galiojimo terminas, sveikatos
žinių
atestavimas,
pažymėjimas,
mokymo
programa,
periodiškumas,
privalomas, žinios

Jei darbuotojas dirba tose pačiose pareigose ir
pažymėjimo galiojimo terminas yra po 2016
lapkričio 1 d. (įsakymas įsigalioja 2016 m.
lapkričio 1 d.), perklausyti higienos įgūdžių
kursų pasibaigus galiojimui t. y. po 2016-10-01
d. nereikia, išskyrus: Veiklos rūšių kodas 019 Vandens tiekimo įmonių darbuotojai bei jų
vadovai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens
saugai ir kokybei (prieš pradedant dirbti ir kas
dveji metai) ir 020 kodas- Maisto tvarkymo
subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę
įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus
turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių
surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis,
namų valdoje užaugintais žemės ūkio
produktais)- (prieš pradedant dirbti ir kas dveji
arba kas penkeri metai).
2.7.2. Ar gali sloguojantys vaikai lankyti Sloga, ikimokyklinė įstaiga,
darželį?
darželis,
sergantys,
užkrečiamoji liga požymiai,
Taip gali, jeigu nėra kitų ligos simptomų.
kosulys, karščiavimas, išskyros

Privalomųjų pirmosios pagalbos,
higienos
įgūdžių,
alkoholio,
narkotinių ir psichotropinių ar kitų
psichiką
veikiančių
medžiagų
vartojimo
poveikio
žmogaus
sveikatai mokymų ir atestavimo
tvarkos aprašo 6 ir 7 punktai
Asmenų,
kuriems
privalomas
sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos
mokymas, profesijų ir veiklos sričių
sąrašas, mokymo programų kodus ir
mokymo periodiškumas.
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.314041/asr

Lietuvos
higienos
normos
HN 75:2016
„Ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo programų
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Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami,
jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos
sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi
skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos
kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar
glindų.
2.7.3.Kur kreiptis dėl vandens mikrobiologinių
tyrimų atlikimo ?
Mokami vandens mikrobiologiniai tyrimai gali
būti atlikti daugelyje atestuotų laboratorijų, kurių
sąrašą galima rasti Valstybinės akreditavimo
tarnybos interneto svetainėje
2.7.4. Kur kreiptis dėl nekokybiško maisto,
nusipirkto prekybos centre ?

iš nosies, ikimokyklinė įstaiga,
kolektyvas, vaikų ugdymo
įstaiga

vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.371081/hzSqSAcsOd
80 punktas.

Mikrobiologiniai,
tyrimai,
vanduo, laboratorija, NVSPL,
NMVRVI,
atestuota,
Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
priežiūros
laboratorija,
Nacionalinis
maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo institutas
Maistas, nekokybiškas, VMVT,
prekybos centras

Valstybinė akreditavimo tarnyba
http://www.vaspvt.gov.lt/node/150

Dėl nekokybiško maisto reikia kreiptis į
Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą
(VMVT) žodžiu (telefonu 8 800 40 403) arba
raštu el. p. info@vmvt.lt
2.7.5. Užkrečiamųjų ligų grėsmė, kai Grėsmė,
kaimynas,
netvarkingas kaimynas tempia šiukšles į savo netvarkingas, šiukšlės, butas,
butą, kur kreiptis pagalbos ?
pagalba, užkrečiamoji liga
Šiuo klausimu reikia kreiptis į teritorinę
savivaldybės administraciją (seniūniją), kuri
kontroliuoja visų pastatų administruojančių
įmonių veiklą.
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2.7.6. Kur galima atlikti tyrimus
užkrečiamųjų ligų nustatymo?

dėl Tyrimas, užkrečiamoji liga,
diagnostinis, mikrobiologinis,
parazitologinis,
NVSPL,
Tyrimus dėl užkrečiamųjų ligų nustatymo atlieka epidemiologinis
židinys,
daug Lietuvoje esančių laboratorijų, tik reikia asmenys turėję sąlytį, kontrolė,
žinoti tiksliai dėl kokios infekcijos reikalingi pavojingas,
ekstremali,
tyrimai.
sveikata, valstybės biudžeto
Tyrimai dėl retų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų lėšos, Nacionalinė visuomenės
ligų
sveikatos
priežiūros
Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
laboratorijoje.
2.7.7. Kas atlieka paplūdimių vandens tyrimus Paplūdimys,
maudykla,
ir vykdo jų stebėseną ?
vandens tyrimai, stebėsena,
priežiūra,
savivaldybės
Kiekviena savivaldybės administracija. P
administracija,
įteisinimas,
asirengia numatomų stebėti maudyklų sąrašus nutarimas, sprendimas
(maudyklos pavadinimas ir informacija apie
paplūdimio
įteisinimą,
nurodant
nutarimą/sprendimą) bei vykdomos stebėsenos
kalendorinį grafiką (mėginio paėmimo vieta ir
data). Kiekvienos savivaldybės administracijos
tinklalapyje skelbiami asmenų, atsakingų už
maudyklų priežiūrą, kontaktiniai duomenys.

Valstybės užsakomų laboratorinių
tyrimų nomenklatūra.
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.294789/ForwWoSAXS
Valstybinė akreditavimo tarnyba
http://www.vaspvt.gov.lt/node/150

2.7.8. Gal galite patarti kur kreiptis ir kas
galėtų padėti. Kaimynai nesitvarko ir iš jų
plinta tarakonai. Patys atlikome buto
dezinfekciją, nepadeda, kaimynai neina į
kalbas patys nesitvarko, nesidezinfekuoja.
Namie mažas vaikas, nebežinome ko griebtis.
Butas nupirktas vos prieš porą metų, bijoma
dėl mažo vaiko sveikatos, streso tokio, kad

Valstybinė akreditavimo tarnyba
http://www.vaspvt.gov.lt/node/150

Nariuotakojai,
licencijuota
įmonė, savivaldybė, tarakonai,
kaimynai,
„nevala“,
žala,
naikinimas, administratorius,
profilaktinis,
aplinkos
kenksmingumo
pašalinimas,
bendro naudojimo patalpos,
butas, nepriežiūra, neturtinė

Informacija
savivaldybių
tinklalapiuose.

skelbiama
visų
administracijų

http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaig
u_licencijavimas/VSPI.pdf)
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naktimis negalima miegoti. Ar neturėtų
"nevalos" kaimynai atsakyti už savo
"augintinių" padarytą žalą ?
Dėl
priemonių,
padedančių
išnaikinti
nariuotakojus (tarkonus), galima kreiptis į
licencijuotas įmones, atliekančias profilaktinio
aplinkos
kenksmingumo
pašalinimo
(dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos)
darbus.
Dėl nariuotakojų (tarakonų) naikinimo darbų
atlikimo bendro naudojimo patalpose galima
raštiškai kreiptis į namo administratorių arba
prižiūrėtoją,
dėl kaimynų būsto nepriežiūros – kreiptis į
savivaldybę.
Jūs turite teisę į turtinės ar neturtinės žalos
atlyginimą, tačiau dėl išsamios informacijos šiuo
klausimu turėtumėte kreiptis į teisininkus.
2.7.9. Kodėl ikimokyklinio ugdymo įstaigose
didesnė tikimybė užsikrėsti liga nei pvz.
žaidimų kambariuose ir pan.?
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose –ilgesni ir
dažnesni vaikų artimi kontaktai, o esant ilgam ir
artimam kontaktui liga gali greitai išplisti
kolektyve. Jei yra neskiepytų vaikų – tai
užkrečiamas neskiepytas vaikas kelia jiems
tiesioginį pavojų. Neskiepytų vaikų tarpe yra
didesnė tikimybė kilti užkrečiamosios ligos
protrūkiui.

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga,
vaikų darželis , kolektyvas,
žaidimų kambarys, neskiepytas,
vaikas, užkrečiamoji liga,
protrūkis
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3.1. LEIDIMAS EKSHUMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS
3.1.1. Kokius dokumentus privaloma pateikti Leidimas ekshumuoti, privalomi
norint gauti leidimą ekshumuoti žmogaus dokumentai
leidimui
palaikus?
ekshumuoti gauti, žmogaus
palaikai
1. Laisvos formos motyvuotą rašytinį prašymą.
2. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopiją.
3. Pareiškėjo giminystės ryšį su palaidotu
žmogumi patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Palaidojimo vietą ir laiką (vietovė, kapo
numeris ir data) patvirtinančių dokumentų
kopijas.
5. Asmens mirties liudijimo kopiją, jei asmuo
miręs iki 2017 m. sausio 1 d.
3.1.2. Ar gali kreiptis dėl leidimo ekshumuoti Leidimas ekshumuoti, leidimas,
juridinis asmuo?
fizinis asmuo

Leidimo ekshumuoti žmogaus
palaikus
išdavimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.429744/jTwgMHHhex
(7 punktas)

Negali, kadangi leidimas išduodamas tik
fiziniam asmeniui.
3.1.3. Kokie teisės aktai reglamentuoja Leidimas ekshumuoti, leidimo
leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimas, teisės aktai
išdavimą?
1. Lietuvos respublikos žmonių palaikų
laidojimo įstatymas.
2. Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus
išdavimo taisyklės.

84

3.1.4. Ar privalomi dokumentai turi būti Leidimas ekshumuoti, privalomi
patvirtinti notaro?
dokumentai
leidimui
ekshumuoti
Jeigu pateikti dokumentai kelia pagrįstų abejonių
dėl jų tikrumo, turi būti pateikiamas jų originalas
sulyginimui arba notaro patvirtinta dokumento
kopija.
3.1.5. Ar visais atvejais reikalingas NVSC Leidimas ekshumuoti, leidimas,
išduotas leidimas?
kapas.
Leidimas
privalomas
jeigu
numatoma
ekshumuoti palaikus nepraėjus kapo ramybės
laikotarpiui (25 metams). Praėjus kapo ramybės
laikotarpiui leidimas neprivalomas.
3.1.6. Per kiek laiko išduodamas leidimas
Leidimas ekshumuoti, žmogaus
ekshumuoti žmogaus palaikus?
palaikai, leidimo išdavimas
Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo
visų privalomų pateikti dokumentų, nekeliančių
abejonių dėl jų tikrumo, gavimo dienos.
3.1.7. Kokia leidimo ekshumuoti kaina?
Leidimas ekshumuoti, įkainiai,
leidimo kaina
Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus kaina –
5,7 eur.
Leidimo
ekshumuoti
žmogaus palaikus
dublikato kaina – 3,7 eur.
3.1.8. Kokiu atveju leidimas ekshumuoti Leidimas ekshumuoti, leidimo
žmogaus palaikus neišduodamas?
neišdavimas, terminas
1. Jeigu per nustatytą terminą (neilgesnį kaip 60
kalendorinių dienų) nepateikiami trūkstami
dokumentai, dokumentų originalai (sutikrinti su

Leidimo ekshumuoti žmogaus
palaikus
išdavimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.429744/jTwgMHHhex
(10 punktas)
Lietuvos Respublikos žmonių
palaikų laidojimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.c51d9c259
efe/uhecukbffh
(25 straipsnio 5 dalis)
Leidimo ekshumuoti žmogaus
palaikus
išdavimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.429744/jTwgMHHhex
(11 punktas)
Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/6b28f7b08783
11e4a98a9f2247652cf4
(eilės Nr. 4.68 ir 4.69)
Leidimo ekshumuoti žmogaus
palaikus
išdavimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.429744/jTwgMHHhex
(14 punktas)
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pateiktomis kopijomis) arba notaro patvirtintos
dokumentų kopijos.
2. Leidimas neišduodamas žmogaus, mirusio nuo
juodligės ir (ar) ypač pavojingų užkrečiamųjų
ligų, nurodytų Pavojingų ir ypač pavojingų
užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys,
įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač
pavojingomis
užkrečiamosiomis
ligomis,
asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų
nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar)
izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai,
sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13
d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač
pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai,
asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar
ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis,
asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų
nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar)
izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai,
sąrašo patvirtinimo“, palaikų ekshumavimui.
3.1.9. Ką daryti praradus leidimą ekshumuoti, Leidimas ekshumuoti, leidimo
ar išduodama leidimo kopija?
praradimas, leidimo kopija
Leidimo kopija neišduodama, išduodamas
leidimo dublikatas.
Fizinis asmuo praradęs leidimą turi pateikti
laisvos formos rašytinį prašymą NVSC išduoti
leidimo leidimas
ekshumuoti žmogaus palaikus dublikatą.
NVSC leidimo dublikatą išduoda ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

Leidimo ekshumuoti žmogaus
palaikus
išdavimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.429744/jTwgMHHhex
(12 punktas)

86

Už leidimo dublikato išdavimą imama valstybės
rinkliava – 3,7 eur.
3.1.10. Kaip gauti leidimo ekshumuoti Leidimas ekshumuoti, leidimo
žmogaus palaikus kopiją?
kopija
Leidimo kopija neišduodama, išduodamas
leidimo dublikatas
3.1.11. Dėl kokių mirties priežasčių leidimas Leidimas ekshumuoti, mirties
ekshumuoti neišduodamas?
priežastis, leidimo neišdavimas

Leidimo ekshumuoti žmogaus
palaikus
išdavimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.429744/jTwgMHHhex
(14 punktas)

Leidimas neišduodamas žmogaus, mirusio nuo
juodligės ir (ar) ypač pavojingų užkrečiamųjų
ligų, nurodytų Pavojingų ir ypač pavojingų
užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys,
įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač
pavojingomis
užkrečiamosiomis
ligomis,
asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų
nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar)
izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai,
sąraše, palaikų ekshumavimui.
3.2. LEIDIMŲ VYKDYTI VEIKLAI, SUSIJUSIAI SU NUODINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS, IŠDAVIMAS
3.2.1. Kokie teisės aktai reglamentuoja Nuodingos medžiagos, patalpų
patalpų
ir
darbo
vietų
įrengimo ir vietų įrengimas, įrengimo
reikalavimus?
reikalavimai
Veiklos,
susijusios
su
nuodingosiomis
medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimai.

Veiklos,
susijusios
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
patalpų ir vietų reikalavimai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/250
1fed14c4d11e78869ae36ddd5784f?jf
wid=-umo1q6p7z

3.2.2. Per kiek laiko nuo prašymo pateikimo Nuodingos medžiagos, patalpų
atliekamas
patalpų
ir
darbo
vietų patikrinimas,
darbo
vietų
patikrinimas?
patikrinimas
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Nuo prašymo gavimo pateikimo su visais
reikalingais dokumentais per 14 kalendorinių
dienų.
3.2.3. Ar patalpų ir darbo vietų patikrinimas Nuodingos medžiagos, įkainiai,
yra mokamas?
kaina, darbo vietų patikrinimas
Nemokama. Tai yra sudėtinė leidimo, vykdyti
veiklą,
susijusią
su
nuodingosiomis
medžiagomis, išdavimo dalis.
3.2.4. Ar ūkio subjektas yra informuojamas Nuodingos
medžiagos,
apie patikrinimą?
patikrinimas, informavimas
Taip. Informuojama raštu.
3.2.5. Ar numatytas trūkumų
laikotarpis?

šalinimo Nuodingos medžiagos, trūkumų
šalinimas

Ne.
3.2.6. Ar pašalinus trūkumus bus galima gauti Nuodingos medžiagos, trūkumų
leidimą neteikiant naujos paraiškos?
šalinimas,
leidimas,
nauja
paraiška
Ne. Turėsite tekti naują paraišką.
3.2.7. Ar galima sandėliuoti nuodingas Nuodingos
medžiagos,
medžiagas lauke?
sandėliavimas
Taip, jeigu užtikrinamos gamintojo nurodytos
laikymo sąlygos.

Veiklos,
susijusios
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
patalpų ir vietų reikalavimai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/250
1fed14c4d11e78869ae36ddd5784f?jf
wid=-umo1q6p7z
(9 punktas)
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3.2.8. Kokiais ženklais turi būti pažymėtos Nuodingos
medžiagos,
patalpos ir darbo vietos kur dirbama su ženklinimas, žymėjimas
nuodingosiomis medžiagomis?
Draudžiamuoju ženklu „Įeiti draudžiama“,
Įspėjamuoju ženklu „Toksiška medžiaga“ ir
atsižvelgiant į konkretų nuodingosios medžiagos
keliamą pavojų ir pobūdį – kitais saugos ir /ar/
sveikatos ženklais.
3.2.9. Kokie gali būti grindų, sienų, lentynų ir Nuodingos medžiagos, lentynų
perdangų paviršiai?
paviršiai, perdangų paviršiai
Atsparūs laikomų ar naudojamų nuodingų
medžiagų poveikiui.

3.2.10. Ar patalpose privalo būti įrengtos Nuodingos medžiagos, higienos
buities sanitarinės ir higienos patalpos?
patalpos, sanitarinės patalpos
Taip, jos turi atitikti Lietuvos Respublikos
vyriausybės 2004 m. balandžio 24 d. nutarimu
Nr. 0501 patvirtintus buities, sanitarinių ir
higienos patalpų įrengimo reikalavimus.
3.2.11. Ar vietos skirtos asmeninių apsaugos Nuodingos medžiagos, asmens
priemonių laikymui turi būti paženklintos?
apsaugos
priemonės,
ženklinimas
Taip.

Veiklos,
susijusios
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
patalpų ir vietų reikalavimai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/250
1fed14c4d11e78869ae36ddd5784f?jf
wid=-umo1q6p7z
(10 punktas)
Veiklos,
susijusios
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
patalpų ir vietų reikalavimai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/250
1fed14c4d11e78869ae36ddd5784f?jf
wid=-umo1q6p7z
(11 punktas)
Veiklos,
susijusios
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
patalpų ir vietų reikalavimai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/250
1fed14c4d11e78869ae36ddd5784f?jf
wid=-umo1q6p7z
(12 punktas)
Veiklos,
susijusios
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
patalpų ir vietų reikalavimai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/250
1fed14c4d11e78869ae36ddd5784f?jf
wid=-umo1q6p7z
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3.2.12. Kokie reikalavimai taikomi patalpoms Nuodingos
medžiagos,
ir darbo vietoms, kuriuose vykdoma veikla su fumigantai, darbo vieta
fumigantais?
Jos turi būti sandarios bei atitikti fumigantų
etiketėje nurodytus reikalavimus.

3.2.13. Kas yra priskiriama nuodingoms
medžiagoms?
Nuodingosios medžiagos – 2008 m. gruodžio 16
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo,
iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame
direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš
dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 5 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1297/2014 (OL
2014 L 350, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr.
1272/2008), apibrėžtos 1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai
toksiškos, 1A ir 1B kategorijos kancerogeninės,
1A ir 1B kategorijos mutageninės, 1A ir 1B
kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją, 1
kategorijos specifiškai toksiškos konkrečiam
organui po vienkartinio poveikio, 1 kategorijos
specifiškai toksiškos konkrečiam organui po
kartotinio poveikio cheminės medžiagos ir (ar)
mišiniai.

(13 punktas)
Veiklos,
susijusios
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
patalpų ir vietų reikalavimai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/250
1fed14c4d11e78869ae36ddd5784f?jf
wid=-umo1q6p7z
(14 ir 15 punktai)
Lietuvos Respublikos nuodingųjų
medžiagų priežiūros įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
145531/yobvqxsvck
(2 straipsnio 6 dalis)
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3.2.14. Kas priskiriama veiklai, susijusiai su Nuodingos medžiagos
nuodingomis medžiagomis?
Nuodingų medžiagų gamyba, tiekimas rinkai ir
naudojimas.
3.2.15. Jei veikla vykdoma tik užsakovų Nuodingos
medžiagos,
nurodytuose vietose ar šios vietos turi atitikti reikalavimų atitiktis
Sveikatos apsaugos ministro reikalavimus?
Taip.
3.2.16. Ar galima nuodingų
mažmeninė prekyba?

medžiagų Nuodingos medžiagos, prekyba

Ne.
3.2.17.
Kokios
paskirties
patalpose Nuodingos
draudžiama vykdyti veiklą susijusią su draudžiama veikla
nuodingomis medžiagomis?
1) Gyvenamuosiuose pastatuose (namuose) ir jų
teritorijoje;
2) švietimo įstaigų pastatuose ir jų teritorijoje
(išskyrus aukštųjų mokyklų, kuriose vykdoma
veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis,
naudojamomis mokslinei veiklai ir studentų
praktiniams užsiėmimams, pastatus ir teritoriją);
3) vandenviečių statiniuose ir jų teritorijose;
4) maisto, gyvulių pašaro sandėliavimo ir
maitinimo patalpose;

medžiagos,

Lietuvos Respublikos nuodingųjų
medžiagų priežiūros įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
145531/yobvqxsvck
(2 straipsnio 7 dalis)
Lietuvos Respublikos nuodingųjų
medžiagų priežiūros įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
145531/yobvqxsvck
(4 straipsnio 1 punktas)
Lietuvos Respublikos nuodingųjų
medžiagų priežiūros įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
145531/yobvqxsvck
(7 straipsnis)
Lietuvos Respublikos nuodingųjų
medžiagų priežiūros įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
145531/yobvqxsvck
(8 straipsnio 2 ir 3 dalys)
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5) poilsio, viešbučių ir kitų apgyvendinimo
paslaugų viešojo naudojimo patalpose;
6) prekybos viešojo naudojimo patalpose;
7) sporto, kultūros ir religinių pastatų viešojo
naudojimo patalpose;
8) asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpose,
išskyrus veiklą, susijusią su nuodingosiomis
medžiagomis, kurios naudojamos sveikatos
priežiūros paslaugoms teikti.
Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti draudimai
netaikomi veiklai, susijusiai su statinių (jų
patalpų) remontu, rekonstravimu, atnaujinimu
(modernizavimu), kai remonto, rekonstravimo,
atnaujinimo (modernizavimo) metu nurodyti
statiniai (jų patalpos) nenaudojami pagal
paskirtį. Šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyti
draudimai netaikomi leidimo turėtojams,
naudojantiems
fumigantus
sandėliavimo
patalpose pagal fumiganto etiketėje pateiktą
informaciją, kuri turi atitikti registracijos
liudijime nurodytus reikalavimus.
3.3. IŠVADOS DĖL SAVIVALDYBĖS IR VIETOVĖS LYGMENS PLANŲ IR PROGRAMŲ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI
VERTINIMO (TOLIAU – SPAV) ATRANKOS DOKUMENTŲ;
IŠVADOS DĖL SPAV APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTŲ KOKYBĖS;
IŠVADOS DĖL SPAV ATASKAITŲ
3.3.1. Kada privaloma atlikti planų ir SPAV, strateginis pasekmių
programų strateginio pasekmių aplinkai aplinkai vertinimas
vertinimą?

Planų ir programų strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
tvarkos aprašas
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1. Rengiamas planas ar programa, skirti
pramonės,
energetikos,
transporto,
telekomunikacijų, turizmo, žemės ūkio, miškų
ūkio, žuvininkystės, vandens ūkio plėtrai, atliekų
tvarkymui, specialiojo teritorijų planavimo
dokumentas, detalusis planas ar žemės valdos
projektas, kuris nustato ūkinės veiklos, įrašytos į
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
(toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymas) 1 ar 2 priedus,
vystymo pagrindus ir kuris rengiamas didesniam
nei 10 kv. kilometrų plotui;
2. rengiamas Aprašo 6.1 papunktyje nurodyto
plano ar programos esminis pakeitimas;
3. rengiamas ar keičiamas bendrasis planas;
4. plano ar programos įgyvendinimas susijęs su
„Natura 2000“ teritorijomis ar „Natura 2000“
teritorijų artima aplinka ir Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
(toliau – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba)
aplinkos ministro nustatyta tvarka nustato, kad
tokio plano ar programos įgyvendinimas (atskirai
ar kartu su kitais planais ir programomis) gali
turėti reikšmingų pasekmių „Natura 2000“
teritorijoms. „Natura 2000“ teritorijų artima
aplinka – plano ar programos įgyvendinimo
vietovė, tiesiogiai besiribojanti su „Natura 2000“
teritorija arba esanti netoli jos, jeigu dėl gamtinių
ryšių tarp vietovių arba dėl ūkinės veiklos masto
tikėtina, kad numatomas įgyvendinti planas ar
programa gali neigiamai paveikti „Natura 2000“

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
239479/rxnildpnjg
(6 punktas)
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teritorijos vientisumą ar joje saugomas natūralias
buveines ar rūšis;
5. per atranką nusprendžiama, kad privaloma
įvertinti planą ar programą.
3.3.2. Kokia dokumentų teikimo tvarka?
SPAV, dokumentų teikimas
Galima atvežti į NVSC priimamąjį, dokumentus
pateikti per el. paslaugas bei paštu.
3.3.3. Per kiek dienų išnagrinėjama SPAV, SPAV atranka,
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo nagrinėjamas
(SPAV) atrankos dokumentai?
10 darbo dienų.
3.3.4. Per kiek dienų išnagrinėjama SPAV, SPAV apimtis
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
(SPAV) apimties dokumentai?
10 darbo dienų.
3.3.5. Per kiek dienų išnagrinėjami strateginio SPAV, SPAV ataskaita, plano
pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) vertinimas, programos
ataskaitos
dokumentai
(atliekant vertinimas
savivaldybės arba vietovės lygmens plano ar
programos vertinimą)?
15 darbo dienų.
3.3.6. Per kiek dienų išnagrinėjami strateginio SPAV, SPAV ataskaita,
pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos dokumentai,
vertinimas

Planų ir programų strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
239479/rxnildpnjg
(14 punktas)
Planų ir programų strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
239479/rxnildpnjg
(22 punktas)
Planų ir programų strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
239479/rxnildpnjg
(28.2. punktas)
Planų ir programų strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
tvarkos aprašas
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ataskaitos dokumentai (atliekant valstybės
lygmens plano ir programos vertinimą)?
20 darbo dienų (įvertinus plano ar programos
sudėtingumą išvadų pateikimo terminą galime
pratęsti 10 darbo dienų apie tai raštu pranešus
organizatoriui).
3.3.7. Ar organizatorius gali atmesti gautas SPAV, išdavų atmetimas,
vertinimo subjektų išvadas dėl strateginio SPAV atranka, išvada
pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
atrankos dokumentų ir išvadą priimti savo
nuožiūra?
Taip. Organizatorius priima arba motyvuotai
atmeta išvadas, parengdamas vertinimo subjektų
išvadų įvertinimo pažymą ir nusprendžia ar
privaloma vertinti planą arba programą.
3.3.8. Ar galima be strateginio pasekmių SPAV, SPAV atranka, plano ir
aplinkai
vertinimo
(SPAV)
atrankos programos vertinimas
procedūros atlikti plano ar programos
vertinimą?
Taip.
3.3.9. Ar galima atmesti subjektų išvadas dėl SPAV, išdava, SPAV apimtis
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
(SPAV) apimties dokumentų?
Organizatorius išnagrinėja subjektų išvadas ir
atsižvelgdamas į jas papildo ar pataiso vertinimo
apimties nustatymo dokumentą arba motyvuotai
šias išvadas atmeta.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
239479/rxnildpnjg
(28.1. punktas)

Planų ir programų strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
239479/rxnildpnjg
(15 punktas)

Planų ir programų strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
239479/rxnildpnjg
(17 punktas)
Planų ir programų strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
239479/rxnildpnjg
(23 punktas)
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3.3.10. Ar galima atmesti subjektų išvadas dėl SPAV, SPAV ataskaita,
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentai
(SPAV) ataskaitos dokumento?

Planų ir programų strateginio
pasekmių
aplinkai
vertinimo
tvarkos aprašas
https://eTaip.
seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
239479/rxnildpnjg
(30 punktas)
3.3.11.
Kokie
planų
ir
programų SPAV, reikšmingumo kriterijai
Planų ir programų strateginio
įgyvendinimo
pasekmių
aplinkai
pasekmių
aplinkai
vertinimo
reikšmingumo nustatymo kriterijai?
tvarkos aprašas
https://eKriterijai nurodyti 1 priede.
seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
239479/rxnildpnjg
(1 priedas)
3.4. ATLIEKA ŽMONIŲ APSINUODIJIMŲ APLINKYBIŲ IR EIGOS TYRIMUS. TEIKIA DUOMENIS SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURO APSINUODIJIMŲ
DUOMENŲ BAZEI
3.4.1.
Kokiais
atvejais
NVSC
yra Žmonių apsinuodijimas
informuojamas apie žmonių apsinuodijimus?
Atvejais, kai įtariamas ar nustatomas
apsinuodijimas nuodingąja medžiaga.

Informacijos, susijusios su žmonių
apsinuodijimais,
kaupimo
ir
teikimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/2f6
ecd31688111e7aefae747e4b63286?jf
wid=-1c4zlrbs2u
(6 punktas)
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3.4.2. Kada NVSC atlieką apsinuodijimo Žmonių
apsinuodijimas,
aplinkybių tyrimą?
apsinuodijimo
aplinkybių
tyrimas
Gavus informaciją iš Ekstremalių sveikatai
situacijų centro – nedelsiant.

Informacijos, susijusios su žmonių
apsinuodijimais,
kaupimo
ir
teikimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/2f6
ecd31688111e7aefae747e4b63286?jf
wid=-1c4zlrbs2u
(14 punktas)

3.5. SAVIVALDYBIŲ IR VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESAI
(PLANAVIMO SĄLYGOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI;
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VERTINIMAS);
3.5.1. Kokiu būdu galima pateikti paraiška Teritorijų planavimo sąlygos,
teritorijų planavimo sąlygoms gauti?
paraiška
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje
sistemoje (TPDRIS) ir žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinėje sistemoje
(ŽPDRIS).
3.5.2. Koks teritorijų planavimo sąlygų Teritorijų planavimo sąlygos,
išdavimo terminas?
išdavimo terminas
1. Teritorijų planavimo sąlygos kompleksiniams
teritorijų planavimo dokumentams išduodamos
per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos
pateiktų planavimo sąlygas.
2. Teritorijų planavimo sąlygos savivaldybės
lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo
dokumentams – per 10 darbo dienų nuo prašymo
gavimo dienos pateiktų planavimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.26b563184
529/whdkrrviyj
(25 straipsnio 4 dalis)
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3. Planavimo sąlygos pratęsiamos per 10 darbo
dienų nuo prašymo gavimo dienos.
3.5.3. Kiek laiko galioja planavimo išduotos Teritorijų planavimo sąlygos,
teritorijų planavimo sąlygos?
sąlygų galiojimas
Bendrųjų planų, specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų ir valstybei svarbių projektų teritorijų
planavimo dokumentų planavimo sąlygos galioja
ne ilgiau kaip 5 metus.

Teritorijų
planavimo
sąlygų
išdavimo tvarkos aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.599f25262
b71/mrnmjuxlps
(8 punktas)

Detaliojo plano planavimo sąlygos galioja ne
ilgiau kaip 3 metus.
Planavimo sąlygų galiojimo terminas gali būti
pratęsiamas ne ilgesniam kaip 2 metų terminui.
3.5.4. Ar galima teritorijų planavimo sąlygų Teritorijų planavimo sąlygos,
terminą pratęsti?
sąlygų pratęsimas
Galima. Sąlygų galiojimo terminas pratęsiamas
ne ilgesniam kaip 2 metų terminui. Planavimo
sąlygos pratęsiamos per 10 darbo dienų nuo
prašymo gavimo dienos.
3.5.5. Kiek laiko galioja pratęstos teritorijų Teritorijų planavimo sąlygos,
planavimo sąlygos?
sąlygų
pratęsimas,
sąlygų
galiojimas
Sąlygų galiojimas gali būti pratęstas 2 kartus ir
kiekvieną kartą ne ilgesniam kaip 2 metų
terminui.
3.5.6. Kokiais atvejais išduodamos naujos Teritorijų planavimo sąlygos,
teritorijų planavimo sąlygos?
naujos sąlygos

Teritorijų
planavimo
sąlygų
išdavimo tvarkos aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.599f25262
b71/mrnmjuxlps
(8 punktas)
Teritorijų
planavimo
sąlygų
išdavimo tvarkos aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.599f25262
b71/mrnmjuxlps
(8 punktas)
Teritorijų
planavimo
sąlygų
išdavimo tvarkos aprašas
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Naujos teritorijų planavimo sąlygos išduodamos
kai:
1. Planuojamoje teritorijoje įsigalioja parengti
nauji teritorijų planavimo dokumentai ir jų
sprendiniai turi įtakos rengiamo teritorijų
planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata
netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas
patvirtintas ir teikiamas registruoti teritorijų
planavimo registre);
2. Įsigalioja patvirtinti nauji teisės aktai, darantys
įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento
sprendiniams (ši nuostata netaikoma, kai
teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir
teikiamas registruoti Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų registre).
3. Teritorijų planavimo proceso metu keičiasi
teritorijų planavimo dokumento uždaviniai.
3.5.7. Ar galima pradėti rengti teritorijų Teritorijų planavimo sąlygos,
planavimo dokumentus, jei teritorijų nustatytas terminas, neišdavimo
planavimo sąlygos per nustatytą terminą priežastis
nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui
nepranešta apie neišdavimo priežastis?
Taip.
3.5.8. Ar teritorijų planavimo sąlygos gali būti Teritorijų planavimo sąlygos,
neišduodamos?
sąlygų neišdavimas
Taip, jei numatoma rengti teritorijų planavimo
dokumentų uždaviniai prieštarauja įstatymo ir
kitų teisės aktų nuostatoms.

https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.599f25262
b71/mrnmjuxlps
(10 ir 11 punktai)

Teritorijų
planavimo
sąlygų
išdavimo tvarkos aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.599f25262
b71/mrnmjuxlps
(6 punktas)
Teritorijų
planavimo
sąlygų
išdavimo tvarkos aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.599f25262
b71/mrnmjuxlps
(9 punktas)
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3.5.9. Ar teritorijų planavimo sąlygos gali būti Teritorijų planavimo sąlygos,
keičiamos tik organizatoriaus iniciatyva?
sąlygų keitimas
Ne. Planavimo sąlygos turi būti keičiamos
naujomis planavimo sąlygas išdavusios
institucijos iniciatyva apie tai informavus
planavimo organizatorių Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje, kai:
10. 1. planuojamoje teritorijoje įsigalioja
parengti nauji teritorijų planavimo dokumentai ir
jų sprendiniai turi įtakos rengiamo teritorijų
planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata
netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas
patvirtintas ir teikiamas registruoti teritorijų
planavimo registre);
10. 2. įsigalioja patvirtinti nauji teisės aktai,
darantys įtaką rengiamo teritorijų planavimo
dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma,
kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas
ir teikiamas registruoti Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų registre).
3.5.10. Kokiu pagrindu organizatorius gali Teritorijų planavimo sąlygos,
organizuoti teritorijų planavimo sąlygų sąlygų pakeitimas
pakeitimą?
Kai teritorijų planavimo proceso metu keičiasi
teritorijų planavimo dokumento uždaviniai.
3.5.11. Ar teritorijų planavimo sąlygose Teritorijų planavimo sąlygos,
padaryta institucijos klaida yra taisoma, ar institucijos klaida
reikia kreiptis iš naujo?

Teritorijų
planavimo
sąlygų
išdavimo tvarkos aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.599f25262
b71/mrnmjuxlps
(11 punktas)
Teritorijų
planavimo
sąlygų
išdavimo tvarkos aprašas
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Klaidų
ištaisymo
procedūra
atliekama
vadovaujantis RL viešojo administravimo
įstatymo nuostatomis. Iš naujo teikti paraiškos
nereikia, tačiau turi būti pateiktas prašymas
klaidos ištaisymui.
3.5.12. Kokiais atvejais žemės sklypo Formavimas ir pertvarkymas,
formavimo ir pertvarkymo projektas projekto derinimas
derinamas su NVSC?
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo
projektas derinamas su NVSC, kai pagal projektą
nustatomos sanitarinės apsaugos zonos.
3.5.13. Ar galima pateikti sklypo formavimo Formavimas ir pertvarkymas,
pertvarkymo projektą tiesiogiai atvykus į projekto pateikimas
įstaiga, el. paštu, per el. paslaugas?
Ne. Sklypo formavimo pertvarkymo projektas
teikiamas tik per žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinę sistemą
(ŽPDRIS).
3.5.14. Per kiek dienų turi būti suderinamas Formavimas ir pertvarkymas,
arba pateikiamas raštiškas atsisakymas suderinimo terminas
derinti žemės sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektą?

https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.599f25262
b71/mrnmjuxlps
(12 punktas)
Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
242791/fbfdynhhxb
(62.7. punktas)
Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
242791/fbfdynhhxb
(31 punktas)

Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ŽPDRIS
sistemoje.

Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
242791/fbfdynhhxb
(63 punktas)

3.5.15. Ar visais atvejais kaimo plėtros Kaimo plėtros žemėtvarkos
žemėtvarkos projektai derinami su NVSC?
projektas, derinimas

Kaimo
plėtros
žemėtvarkos
projektų rengimo taisyklės
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Nevisais. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai
derinami su NVSC, kai planuojamai veiklai
vykdyti pagal teisės aktus reikia nustatyti
sanitarinės apsaugos zoną.
3.5.16. Ar galima pateikti kaimo plėtros Kaimo plėtros žemėtvarkos
žemėtvarkos projektą tiesiogiai atvykus į projektas, projekto pateikimas
įstaiga, el. paštu, per el. paslaugas?
Ne. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas
teikiamas tik per žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinę sistemą
(ŽPDRIS).
3.5.17. Ar galima pateikti teritorijų Teritorijų
planavimo dokumentus tiesiogiai atvykus į dokumentai,
įstaiga, el. paštu, per el. paslaugas?
pateikimas

https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.3e43fa6c38
e4/jlssyrlurh
(23.7. punktas)

planavimo
dokumentų

Ne. Teritorijų planavimo dokumentai pateikiami
per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinę
sistemą.
3.6. STATINIŲ STATYBOS PROCESAS
3.6.1. STATINIŲ PROJEKTAVIMO DOKUMENTŲ VERTINIMAS
3.6.1.1. Kur kreiptis norint gauti leidimą
statyti, rekonstruoti, modernizuoti, atlikti
statinio ar patalpų kapitalinį ar paprastąjį
remontą?
Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti
statinį, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Statinio projektavimas, leidimas
statyti,
modernizacija,
rekonstravimas,
kapitalinis
remontas, paprastasis remontas

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
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patvirtintą pastatų (daugiabučių namų, viešųjų
pastatų ar kitų) atnaujinimo (modernizavimo)
programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą,
atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą,
nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies
paskirtį, prašymą reikia pateikti savivaldybės
administracijai.
3.6.1.2. Ar galima prašymą dėl leidimo statyti Statinio projektavimas, leidimas
pateikti nuotoliniu būdu?
statyti, prašymo pateikimas
Taip, galima. Prašymą ir kitus dokumentus
pateikiant nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“,
www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami
laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi
dokumentai juos formuojant pagal Reglamento
11
punkte
nurodytus
reikalavimus.
Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas statinio
projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas)
statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų
(statinio projekto vadovo, statinio projekto dalių
vadovų) elektroniniais parašais.
3.6.1.3. Koks yra statinio projekto tikrinimo Statinio
projektavimas,
terminas?
tikrinimo terminas
Statinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo
statinio projektą privalančių patikrinti subjektų
paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje „Infostatyba“ dienos,
skiriama:
1) 20 darbo dienų – ypatingojo statinio statybos
ir rekonstravimo atveju;

išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(11 punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(12 punktas)

Lietuvos Respublikos statybos
įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.f31e79dec5
5d/ypbyfuvhsn
(27 straipsnio 12 dalis)
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2) 10 darbo dienų – kitais, negu nurodyti šios
dalies 1 punkte, atvejais.
3.6.1.4. Kaip išduodamas statybą leidžiantis Statinio projektavimas, statybos
dokumentas?
leidimas, leidimo išdavimas
Jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį
patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės
administraciją), statybą leidžiantys dokumentai
išduodami,
savivaldybės
administracijos
valstybės tarnautojui statybą leidžiančių
dokumentų duomenis, per 3 darbo dienas praėjus
nustatytam statinio projekto patikrinimo
terminui, registruojant IS „Infostatyba“; apie tai
prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas
el. paštu. Jei statinio projektui visi privalėję jį
patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant
statinio projekto patikrinimo terminui, šiame
punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami
nelaukiant statinio projekto patikrinimo termino
pabaigos.
3.6.1.5. Kas nutinka kai per nustatytą statinio Statinio
projektavimas,
projekto patikrinimo terminą subjektas patikrinimo terminas, nepriimtas
nepateikia sprendimo?
sprendimas
Per nustatytą statinio projekto patikrinimo
terminą subjektui nepateikus savo sprendimo
(pritarimo ar nepritarimo), laikoma, kad statinio
projektui subjektas pritarė.

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(17 punktas)

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(18 punktas)
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3.6.1.6. Kada statybą leidžiantys dokumentai Statinio
projektas,
statybą
laikomi išduotais ir galiojančiais?
leidžiantis
dokumentas,
dokumentų galiojimas
Statybą leidžiantys dokumentai laikomi išduotais
ir galiojančiais savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojui įregistravus statybą
leidžiančių
dokumentų
duomenis
IS
„Infostatyba“. Statybą leidžiančių dokumentų
duomenys IS „Infostatyba“ įregistruojami ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas praėjus Statybos
įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytam
terminui. Apie tai prašymo pateikėjas
informuojamas per IS „Infostatyba“. Statybos
leidime nurodomi duomenys apie kiekvieną
statinį. Jei buvo nuspręsta leisti statyti laikinąjį
statinį, statybą leidžiančiame dokumente
nurodomas laikinojo statinio naudojimo
terminas.
3.6.1.7. Ar statyba leidžiantys dokumentai ir Statinio
projektas,
viešas
statinio projektai yra viešai prieinami?
priėjimas,
Statybą leidžiantį dokumentą išduodančio
subjekto įgaliotas pareigūnas per 2 darbo dienas
nuo statybą leidžiančio dokumento įregistravimo
ar atsisakymo jį išduoti pažymėjimo IS
„Infostatyba“ paviešina statybą leidžiančio
dokumento duomenis (išskyrus statytojo, kai jis
yra fizinis asmuo, vardą, pavardę, asmens kodą),
statinio projekto patikrinimo išvadas (rezultatus)
ir prie jų pridėtus dokumentus (jei pridėti) ar
sprendimą atsisakyti išduoti statybą leidžiantį
dokumentą ir tokio sprendimo priežastis IS

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(22 punktas)

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(24 punktas)
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„Infostatyba“
interneto
svetainėje
www.planuojustatyti.lt.
3.6.1.8. Kaip elgtis norint tęsti sustabdytą Statinio projektas,
statybą?
sustabdymas

leidimo

Statytojas, norėdamas tęsti sustabdytą statybą,
išskyrus atvejus, kai statyba tęsiama pašalinus
savavališkos statybos padarinius, Inspekcijai
tiesiogiai (laikantis Reglamento 6 punkto
reikalavimų) arba per IS „Infostatyba“ pateikia
prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą, kurio
rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko
įsakymu. Prašymą įgaliotas Inspekcijos
pareigūnas per 3 darbo dienas įregistruoja IS
„Infostatyba“ arba Inspekcijos DVIS, jei dėl
techninių kliūčių ar kitų priežasčių nėra
galimybės įregistruoti prašymą IS „Infostatyba“.
3.6.1.9. Ar statybas leidžiančių dokumentų Statinio projektas, įkainiai,
išdavimas yra mokamas?
mokestis, dokumentų išdavimas
Taip.
Išduodant
statybą
leidžiančius
dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės
nustatyto dydžio rinkliava.

3.6.1.10. Kokius statinius tikrina NVSC?

Statinio
projektas,
tikrinimas,

statinių

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(37 punktas)

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(43 punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
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Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) tikrina
pastatų ir inžinerinių statinių (susisiekimo
komunikacijų, išskyrus: vandens uostų statinius
(molus, užtveriamąsias dambas ir šalivages),
kitus transporto statinius (pėsčiųjų tiltus,
pralaidas, lynų kelius, atramines sienutes,
praginas, gyvūnijos atitvarus, iešmines pervadas,
platformas, pridengtas ir požemines perėjas);
inžinerinių tinklų: naftos tinklų (naftos
perdirbimo įrenginių, naftos ir naftos produktų
terminalų ir saugyklų), dujų tinklų (dujotiekių)
(suskystintų gamtinių dujų įrenginių ir (arba)
gamtinių dujų saugyklų), 330 kV ir didesnės
įtampos elektros tinklų; kitų statinių:
hidrotechnikos statinių (išskyrus užtvankas,
dambas,
vandens
pralaidas,
kanalus,
krantosaugos statinius, tvenkinius, jūros naftos ir
dujų gavybos statinius, akvedukus, bunas),
sporto paskirties inžinerinių statinių, kitos
paskirties statinių (išskyrus stebėjimo bokštus,
tvoras, rampas, pavėsines (pagal konstrukciją
priskiriamas inžineriniams statiniams), stogines,
atramines sienutes, voljerus)) statybos ir
rekonstravimo projektų, pastatų atnaujinimo
(modernizavimo) projektų, ypatingųjų ir
neypatingųjų statinių, kultūros paveldo statinių
kapitalinio remonto projektų, pastato (patalpos,
patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo
projekto, kai atliekami statinio paprastojo
remonto darbai arba neatliekami jokie statybos
darbai.

užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(5 priedas 4 punktas)
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3.6.1.11.
Ką
statinio
projektavimo Statinio projektas, projektavimo
dokumentuose tikrina NVSC?
dokumentai, projekto tikrinimas
NVSC tikrina atitiktį visuomenės sveikatos
saugos teisės aktų nustatytiems reikalavimams,
išskyrus reglamentuojamus darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimus, siekdami užtikrinti:
kad planuojant ūkinę veiklą, galinčią turėti
neigiamą poveikį sveikatai, teisės aktų nustatyta
tvarka būtų atliktas poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas;
ar teisės aktų nustatyta tvarka dėl statytojo
planuojamos vykdyti ar vykdomos ūkinės
veiklos nustatyta sanitarinė apsaugos zona;
nebūtų pažeisti visuomenės sveikatos saugos
reikalavimai dėl šių priežasčių: cheminių
medžiagų
(teršalų),
nejonizuojančiosios
spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo
dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių
vibracijos lygių, mikroklimato, kitų visuomenės
sveikatos saugos reikalavimų.
Tikrinamos statinio projekto dalys, kuriose
pateikti sprendiniai yra susiję su visuomenės
sveikatos saugos teisės aktų nustatytų
reikalavimų įgyvendinimu (bendroji, sklypo
sutvarkymo,
architektūros,
technologijos,
susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo,
šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo,
elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir kt.)
3.6.1.12. Ar galima pateikti papildomus Statinio projektas, papildomi
paaiškinimus naudojanti IS „Infostatyba“ dokumentai, komunikacija
atliekant komunikaciją?

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(5 priedas 4 punktas)
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Ne.
3.6.1.13. Kokias techninio projekto dalis Statinio projektas, techninis
tikrina NVSC?
projektas, NVSC kompetencija
Tikrinamos statinio projekto dalys, kuriose
pateikti sprendiniai yra susiję su visuomenės
sveikatos saugos teisės aktų nustatytų
reikalavimų įgyvendinimu (bendroji, sklypo
sutvarkymo,
architektūros,
technologijos,
susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo,
šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo,
elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir kt.).
3.6.1.14. Ar galima tiesiogiai pateikti statinio Statinio projektas, išankstinis
projektą išankstiniam vertinimui NVSC?
vertinimas
Ne. Projektas yra tikrinamas tik per IS
„Infostatyba“.

3.6.1.15. Ar NVSC gali pateikti papildomas Statinio projektas, papildomos
pastabas pakartotinai tikrinant projektą?
pastabos, pakartotinis projektas
Gali, jei pagal ankstesnes pastabas pakeisti
statinio projekto sprendiniai turi įtakos
visuomenės sveikatos saugai.

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(5 priedo 4 punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(15 punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
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3.6.1.16. Ar gali būti keičiami statinio Statinio projektas, sprendinių
projekto sprendiniai statinio projekto keitimas, projekto tikrinimo
tikrinimo procedūrų metu?
procedūra
Sprendiniai negali būti keičiami.

3.6.1.17. Ar galima rekonstruoti neužbaigtą Statinio projektas, neužbaigtas
statinį?
statinys, rekonstrukcija
Ne.

išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(19 punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(47 punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(53 punktas)
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3.6.1.18. Kurioje techninio projekto dalyje Statinio projektas, techninis
turi būti pateikiama informacija apie projektas, laboratoriniai tyrimai,
planuojamus
atlikti tyrimus
statybos statybos užbaigimas
užbaigimo etapui?
Bendrojoje dalyje.
3.6.1.19. Ar gali būti projektuojamas Statinio
projektas,
negyvenamosios paskirties pastatas su daline apdaila, projektavimas
apdaila?

dalinė

Ne. Statytojui pageidaujant su nebaigta apdaila
gali būti projektuojamas tik daugiabutis
gyvenamasis namas.
3.6.1.20. Kokioje techninio projekto dalyje
turi būti pateikti duomenys apie statinio
atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės
aktų reikalavimams ir tai pagrindžiantys
skaičiavimai?

Statinio projektas, techninis
projektas, statinio atitiktis,
saugos teisės aktų reikalavimai,
skaičiavimai

Bendrojoje dalyje.

3.6.1.21. Kokie sprendiniai turi būti įvertinti Statinio projektas, paskirties
keičiant patalpų paskirtį?
keitimas, projekto sprendiniai
Visi sprendiniai, kurie taikomi naujai paskirčiai
ir yra griežtesni negu esamos paskirties.

Statybos techninis reglamentas
STR
1.04.04:2017
„statinio
projektavimas,
projekto
ekspertizė“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/ad75ac40a7dd
11e69ad4c8713b612d0f/frcfrihdmz
(8 priedo 5.3.26 punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.04.04:2017
„statinio
projektavimas,
projekto
ekspertizė“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/ad75ac40a7dd
11e69ad4c8713b612d0f/frcfrihdmz
(8 priedo 4 punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.04.04:2017
„statinio
projektavimas,
projekto
ekspertizė“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/ad75ac40a7dd
11e69ad4c8713b612d0f/frcfrihdmz
(8 priedas 5.3.25. punktas)

Statybos techninis reglamentas
STR
1.04.04:2017
„statinio
projektavimas,
projekto
ekspertizė“
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3.6.1.22. Kokios techninio projekto dalys Statinio projektas, techninis
reikalingos NVSC?
projektas, projekto dalys
Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, turi
būti parengtos visos tam statiniui pastatyti ir
naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai
įgyvendintų visuomenės sveikatos saugos
reikalavimus.
3.6.2. APLINKOS TYRIMŲ PROGRAMŲ PARENGIMAS

https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/ad75ac40a7dd
11e69ad4c8713b612d0f/frcfrihdmz
(36.6. punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.04.04:2017
„statinio
projektavimas,
projekto
ekspertizė“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/ad75ac40a7dd
11e69ad4c8713b612d0f/frcfrihdmz
(27 punktas)

3.6.2.1.
Kokiais
atvejais
rengiamos Aplinkos
tyrimų
programa,
laboratorinių matavimų programos?
tyrimų planas, laboratoriniai
tyrimai, laboratoriniai matavimai,
Statybos užbaigimo etapui.
aplinkos veiksniai
3.6.2.2. Kaip pateikti paraišką gauti aplinkos Aplinkos
tyrimų
programa,
tyrimų programą?
paraiškos pateikimas
Laisvos formos prašymas gali būti pateiktas
elektroninių paštų, per el. paslaugas arba
tiesiogiai atvykus į įstaigą.
3.6.2.3. Kokius dokumentus pateikti aplinkos Aplinkos
tyrimų
tyrimų programai parengti?
dokumentai,
parengimas
Techninio / darbo projekto bendrąją,
architektūrinę,
elektrotechnikos,
šildymo
vėdinimo (arba šildymo vėdinimo, oro
kondicionavimo), vandentiekio ir nuotekų dalis
bei sklypo planą.

programa,
programos
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3.6.2.4. Per kokį terminą parengiama aplinkos Aplinkos
tyrimų programa?
terminas

tyrimų

programa,

Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
3.6.2.5. Kiek laiko galioja parengta aplinkos Aplinkos
tyrimų
programa,
tyrimų programa?
programos galiojimas
Neterminuotą laikotarpį.
3.6.2.6. Kokia forma pateikiamos sudarytos Aplinkos
tyrimų
aplinkos tyrimų programos?
patiekimo forma

programa,

Popierinės arba elektroninės formos.
3.6.2.7. Iki kada turi būti atlikti aplinkos Aplinkos
tyrimų
programa,
veiksnių tyrimai/matavimai?
aplinkos veiksniai, tyrimai ir
matavimai
Iki statybos užbaigimo etapo.
3.6.2.8. Ar laboratorinių tyrimų sudarymas Aplinkos
tyrimų
programa,
yra mokama paslauga?
mokestis, paslaugos kaina
Ne.
3.6.2.9. Kas gali atlikti tyrimų programoje Aplinkos
tyrimų
programa,
numatytus tyrimus?
tyrimų atlikimas, akreditacija,
atestacija
Atestuoti ar akredituoti atitinkamiems tyrimams
subjektai.

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(10 priedo 10 punktas)
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3.6.2.10. Ar yra skalbiamas akredituotų Aplinkos
tyrimų
programa,
laboratorijų sąrašas?
akredituotos
laboratorijos,
laboratorijų sąrašas
Taip. Nacionalinio akreditacijos biuro prie
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijos internetinėje svetainėje.
3.6.2.11. Ar projektuotojas gali pats sudaryti Aplinkos
tyrimų
programa,
laboratorinių matavimų programą techninio laboratoriniai
matavimai,
projekto rengimo stadijoje?
programos sudarymas
Taip.
3.6.2.12. Ar laboratorinių tyrimų programa Aplinkos
tyrimų
yra reikalinga statybos užbaigimo etape?
statybos užbaigimas

programa,

Taip. Tai privalomas pateikti statybos užbaigimo
komisijai dokumentas.

3.6.2.13. Ar tvirtinant deklaraciją dėl Aplinkos
tyrimų
programa,
kapitalinio remonto darbų užbaigimo deklaracija, laboratorinių tyrimų
reikalinga laboratorinių tyrimų programa?
programa, statybos užbaigimas
Taip.

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(10 priedo 10 punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
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https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(93.18. punktas)
3.6.3. DARBAS STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJOSE
3.6.3.1. Kas sudaro statybos užbaigimo Statybos užbaigimas, statybos
komisiją?
užbaigimo komisija
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos.
Institucijos į komisijos darbą įtraukiamos
priklausomai nuo užbaigiamo statyti statinio.

3.6.3.2. Ką statybos užbaigimo metu NVSC Statybos užbaigimas,
specialistai tikrina?
kompetencija,
NVSC atstovas tikrina visų statinių atitiktį
statinio
projekto
sprendiniams,
įgyvendinantiems visuomenės sveikatos saugos
teisės aktų nustatytus reikalavimus, išskyrus
darbuotojų saugos ir sveikatos ir nesusijusius su
galimu cheminių, fizikinių (triukšmo, infragarso
ir žemo dažnio garsų, vibracijos ir kitų.) ar kitų
veiksnių poveikiu visuomenės sveikatai
inžinerinius statinius.

NVSC

Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(56 punktas)
Statybos techninis reglamentas
STR
1.05.01:2017
statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą
statybą
leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/585f9850c052
11e688d0ed775a2e782a/lxqciuolzn
(9 priedo 7 punktas)
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3.6.3.3. Ar statybos užbaigimo procedūros Statybos užbaigimas, statinio
metu specialistas tikrina statinį atvykęs į tikrinimas, statybos vieta
statybos vietą?
Taip, visais atvejais.
3.6.3.4. Kokiu būdu statytojas informuojamas Statybos užbaigimas, statytojo
apie nustatytus statybos trūkumus?
informavimas, trūkumai,
Per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir
statybos valstybinės priežiūros informacinę
sistemą „Infostatyba“.
3.6.3.5. Ar NVSC specialisto dalyvavimas Statybos užbaigimas, mokestis,
statybos užbaigimo komisijoje yra mokamas? komisija
Ne.
3.7. PROFESINIŲ LIGŲ PRIEŽASČIŲ TYRIMAI;
3.7.1. Ką daryti darbuotojui įtarūs, kad Ūmi profesinė liga, profesinė
susirgo ūmia profesine liga?
liga, ligos priežastis
Darbuotojas, įtaręs, kad susirgo ūmia profesine
liga, jeigu pajėgia, ar asmuo, matęs įvykį ar jo
pasekmes, privalo nedelsdamas apie tai pranešti
padalinio vadovui ar darbdaviui atstovaujančiam
asmeniui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos
tarnybai arba darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistui.
3.7.2. Ką daryti darbdaviui atstovaujančiam Ūmi profesinė liga, ligos
atstovui arba padalinio vadovui įtarūs, kad įtarimas, darbdavio atstovas
darbuotojas susirgo ūmia profesine liga?

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos
nuostatai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
232234/edcvebnqwu
(5 punktas)

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos
nuostatai
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Darbdaviui atstovaujantis asmuo arba padalinio
vadovas, įtaręs, kad darbuotojas susirgo ūmia
profesine liga, nedelsdamas privalo suteikti
darbuotojui pirmąją pagalbą, pasirūpinti, kad
prireikus būtų iškviesta greitoji medicinos
pagalba, ir telefonu, faksu ar elektroniniu paštu
apie įtariamą ūmią profesinę ligą pranešti
Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo
inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos teritoriniam skyriui, Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos
apsaugos ministerijos ir Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam
skyriui, kuriame darbuotojas apdraustas
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialiniu draudimu.
3.7.3. Ką daryti darbo medicinos gydytojui, Profesinė
liga,
medicinos
įvertinusiam darbuotojo sveikatos būklę ir gydytojas, sveikatos būklė
įtarusiam ūmią profesinę ligą?
Darbo medicinos gydytojas, įvertinęs darbuotojo
sveikatos būklę ir įtaręs ūmią profesinę ligą, ne
vėliau kaip per vieną darbo dieną, o įtaręs lėtinę
profesinę ligą, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
užpildo ir išsiunčia paštu, faksu ar elektroniniu
paštu darbdaviui, atitinkamam Valstybinės darbo
inspekcijos teritoriniam skyriui ir fondo
valdybos teritoriniam skyriui, taip pat
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui
pranešimą apie įtariamą profesinę ligą.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
232234/edcvebnqwu
(6 punktas)

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos
nuostatai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
232234/edcvebnqwu
(8 punktas)
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3.7.4. Kaip elgtis darbdaviui kai darbuotojas Ūmi profesinė liga, darbuotojo
mirė dėl įtariamos ūmios profesinės ligos?
mirtis, ligos įtarimas
Darbuotojui mirus dėl įtariamos ūmios
profesinės ligos, darbdavys nedelsdamas
telefonu, faksu ar elektroniniu paštu praneša
atitinkamos apylinkės prokuratūrai, Valstybinės
darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir fondo
valdybos teritoriniam skyriui, taip pat
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.
3.7.5. Kokias mirtis tiria komisija?
Profesinė liga, mirtis, komisija
Komisija tiria ūmias profesines ligas, dėl kurių
mirė 3 ir daugiau darbuotojų.

3.7.6. Kas sudaro komisija mirus 3 ir daugiau Ūmi profesinė liga, komisija,
darbuotojų nuo ūmios profesinės ligos?
mirtis
Komisijai pirmininkauja Lietuvos Respublikos
vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, jos
nariai – Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro direktorius (pavaduotojas) ar kitas
direktoriaus įgaliotas atstovas, Valstybinės darbo
inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas ir
valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus
inspektorius. Atliekant tyrimą gali dalyvauti
darbuotojų atstovai, darbuotojo, kurio profesinė

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos
nuostatai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
232234/edcvebnqwu
(9 punktas)

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos
nuostatai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
232234/edcvebnqwu
(12 punktas)

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos
nuostatai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
232234/edcvebnqwu
(12 punktas)
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liga tiriama, įgaliotas asmuo ir fondo valdybos
teritorinio skyriaus atstovas.
3.7.7. Kas dalyvauja tiriant ūmių profesinių Profesinė liga, ligos priežastis
ligų priežastis?
Dalyvauja darbdavio atstovas, darbuotojų
atstovas (-ai) saugai ir sveikatai, gali dalyvauti
darbuotojų atstovas, darbuotojas ar darbuotojo
įgaliotas asmuo, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro ir Fondo valdybos teritorinio
skyriaus atstovai. Darbdavys sudaro sąlygas tirti
įtariamos ūmios profesinės ligos priežastis.
Darbuotojas ir asmenys, dalyvavę tiriant
profesinės ligos priežastis, turi teisę susipažinti
su ūmios profesinės ligos priežasčių tyrimo
medžiaga.
3.7.8. Kokios NVSC funkcijos lėtinių Profesinė liga, lėtinė profesinė
profesinių ligų priežasčių tyrimuose?
liga, priežasčių tyrimai, NVSC
funkcija
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
(NVSC) pateikia turimus įmonės (-ių), kurioje (iose) atliekamas lėtinės profesinės ligos
priežasčių
tyrimas,
arba
kitų
įmonių
analogiškose darbo vietose atlikto profesinės
rizikos
veiksnių
matavimo
archyvinius
duomenis, dalyvauja komisijose.
3.7.9. Ar darbuotojas nesutinkantis įtariamos Profesinė liga, ligos priežastis,
profesinės ligos priežasties sprendimu gali darbuotojo skundas
skųstis?
Jeigu darbuotojas, darbdavys ar kitas tiriant
profesinę ligą dalyvavęs asmuo nesutinka su

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos
nuostatai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
232234/edcvebnqwu
(13 punktas)

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos
nuostatai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
232234/edcvebnqwu
(19 punktas)

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos
nuostatai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
232234/edcvebnqwu
(19 punktas)
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Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus,
tiriančio įtariamos profesinės ligos priežastis,
sprendimu, jis per 3 darbo dienas nuo šio
sprendimo gavimo jį gali skųsti Vyriausiajam
valstybiniam darbo inspektoriui.
3.8. DALYVAUJA PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO PROCESE: NAGRINĖJA
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITAS; RENGIA SPRENDIMŲ DĖL
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKOS GALIMYBIŲ PROJEKTUS; VYKDO KITAS SU PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMU SUSIJUSIAS FUNKCIJAS;
3.8.1. Koks yra poveikio visuomenės sveikatai PVSV, vertinimo tikslas
vertinimo tikslas?
1. Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą ūkinės
veiklos poveikį visuomenės sveikatai;
2. Pasiūlyti pašalinti arba sumažinti kenksmingą
planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės
sveikatai tinkamomis priemonėmis;
3. Nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos
zonų ribas;
4. Motyvuotai pritarti ar nepritarti ūkinei veiklai
pasirinktoje vietoje.
3.8.2. Kada atliekamas poveikio visuomenės PVSV, PVSV atlikimas
sveikatai vertinimas (PVSV)?
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
(PVSV) atliekamas, kai Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytais atvejais yra
planuojamos ūkinės veiklos rūšys, kurioms turi
būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinės
apsaugos zonų ribos poveikio visuomenės

Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo metodiniai nurodymai
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
237077?jfwid=-fxdp7x1c
(6 punktas)

Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(2 punktas)
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sveikatai vertinimo būdu, tačiau joms nustatyti ar
tikslinti neatliekamas planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimas Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta
tvarka.
3.8.3. Kas gali rengti poveikio visuomenės PVSV,
PVSV
sveikatai vertinimą (PVSV) ataskaitas?
ataskaitos rengimas

ataskaita,

Ataskaitą rengia Lietuvos Respublikos arba kitos
Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kiti
fiziniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvos
Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų
jiems
suteiktomis
judėjimo
Lietuvos
Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos
valstybėse
narėse
teisėmis,
Lietuvos
Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitų
Europos Sąjungos valstybių narių juridiniai
asmenys, organizacijos ar jų filialai, taip pat
kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar
kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių
asmenų ar organizacijų registruoti filialai
Lietuvos Respublikoje, turintys visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis
poveikio visuomenės sveikata vertinimo veikla.
3.8.4. Ar visuomenė turi būti supažindinama PVSV,
PVSV
ataskaita,
su poveikio visuomenės sveikatai vertinimu visuomenės supažindinimas
(PVSV) ataskaita?
Taip. Ataskaitos rengėjas savo lėšomis
organizuoja visuomenės supažindinimą su
Ataskaita.

Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(5 punktas)

Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
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3.8.5. Kokią ir kur informaciją turi paskelbti PVSV,
informacijos
ataskaitos rengėjas iki viešo visuomenės paskelbimas,
viešas
supažindinimo su ataskaita susirinkimo?
supažindinimas, susirinkimas
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus
duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas
/ filialo pavadinimas, kodas, fizinio asmens
vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas
korespondencijai, telefonas, faksas, elektroninio
pašto adresas);
Ataskaitos rengėjo duomenys (juridinio asmens
pavadinimas, kodas / filialo pavadinimas, kodas,
fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas
/ adresas korespondencijai, telefonas, faksas,
elektroninio pašto adresas);
planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta
(adresas);
trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas;
kur, nuo kada, iki kada viešai eksponuojama
Ataskaita (nurodomas vietos adresas ir laikas
susipažinti su Ataskaita, interneto svetainė,
kurioje paskelbta Ataskaita ar Ataskaitos
santrauka);
kur ir kada įvyks viešo visuomenės
supažindinimo su Ataskaita susirinkimas (vieta,
adresas, laikas);
kam (nurodomas Ataskaitos rengėjo adresas) ir
kokiais būdais (raštu, elektroniniu paštu ar kt.)
iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita

https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap (6 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(7 ir 8 punktai)
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susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus
Ataskaitos klausimais;
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių priimanti institucija (nurodant
institucijos adresą, telefoną, el. paštą).
Minėta informacija turi būti paskelbta:
respublikinėje spaudoje ir miesto (-ų) arba rajono
(-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinė veikla,
spaudoje;
seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra
seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė
veikla, skelbimų lentoje;
Ataskaitos rengėjo interneto svetainėse, jeigu
tokių turi;
registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.
3.8.6. Kur galima susipažinti su poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV)
ataskaita iki viešo visuomenės supažindinimo
su ataskaitos susirinkimo?
Seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra
seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė
veikla, administracinėse patalpose arba kitose
pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu
joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose,
esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė
veikla. Taip pat Ataskaitos rengėjas turi sudaryti
sąlygas visuomenei su Ataskaita susipažinti jo
buveinėje arba jo ūkinės veiklos vykdymo

PVSV,
paskelbimas,
supažindinimas,
ataskaita

informacijos
viešas
PVSV
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vietoje, paskelbti Ataskaitą ar jos santrauką
Tvarkos aprašo 8.5 papunktyje minimoje
interneto svetainėje.
3.8.7. Ar turi būti gautas patvirtinimas dėl PVSV, PVSV ataskaita, vieša
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ekspozicija, ataskaita
(PVSV) ataskaitos viešos ekspozicijos?
Informaciją apie PVSV ataskaitos viešą
ekspoziciją, nurodant viešos ekspozicijos adresą,
pradžią ir pabaigą, turi patvirtinti seniūnijos
(savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų) atstovas.
Šis dokumentas turi būti pridėtas prie ataskaitos.
3.8.8. Ar galima iš poveikio visuomenės PVSV, ataskaitos
sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos ataskaitos kopija
rengėjo gauti ataskaitos kopiją?

rengėjas,

Taip, tačiau asmenys, pageidaujantys gauti
Ataskaitos dokumentų kopijas, atlygina
Ataskaitos rengėjui kopijavimo išlaidas.

3.8.9. Ar viešo visuomenės supažindinimo su PVSV,
PVSV
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo susirinkimas
(PVSV) ataskaitos susirinkimas gali vykti
darbo laiku?
Ne.
Viešo visuomenės supažindinimo su
Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos
(savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios
teritorijoje
planuojama
ūkinė
veikla,

ataskaita,
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administracinėse
patalpose
arba
kitose
pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu
joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose,
esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė
veikla, ne darbo metu. Iki viešo visuomenės
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pradžios
ar jo metu Ataskaitos rengėjas turi paskirti viešo
visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo pirmininką ir sekretorių bei
užregistruoti dalyvius. Viešo visuomenės
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dalyvių
kalbos yra protokoluojamos.
3.8.10. Ar viešo visuomenės supažindinimo su PVSV, PVSV ataskaita, dalyvių
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo registravimas, protokolavimas
(PVSV)
ataskaita
susirinkimo
metu,
privalomas dalyvių registravimas bei dalyvių
kalbų protokolavimas?
Taip. Viešo visuomenės supažindinimo su
Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos
(savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios
teritorijoje
planuojama
ūkinė
veikla,
administracinėse
patalpose
arba
kitose
pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu
joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose,
esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė
veikla, ne darbo metu. Iki viešo visuomenės
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pradžios
ar jo metu Ataskaitos rengėjas turi paskirti viešo
visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo pirmininką ir sekretorių bei
užregistruoti dalyvius. Viešo visuomenės
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supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dalyvių
kalbos yra protokoluojamos.
3.8.11. Ar planuojamos ūkinės veiklos PVSV,
PVSV
ataskaita,
organizatorius privalo dalyvauti viešo susirinkimas, organizatorius
visuomenės supažindinimo su poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV)
ataskaita susirinkime?
Taip. Viešo visuomenės supažindinimo su
Ataskaita
susirinkime
turi
dalyvauti
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ir
Ataskaitos rengėjas. Planuojamos ūkinės veiklos
organizatorius arba Ataskaitos rengėjas viešo
visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo metu turi pristatyti planuojamos
ūkinės veiklos organizatorių, Ataskaitos rengėją,
apibūdinti planuojamą ūkinę veiklą ir
supažindinti su Ataskaita, atsakyti į pateiktus
klausimus ir įvertinti iki susirinkimo pradžios
gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus,
informuoti, kur galima susipažinti su susirinkimo
protokolu ir per kiek laiko galima teikti pastabas
dėl protokolo.
3.8.12. Kas turi pristatyti poveikio visuomenės PVSV, PVSV ataskaita, viešas
sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą viešo supažindinimas
supažindinimo su ataskaita susirinkimo
metu?
Veiklos organizatorius arba ataskaitos rengėjas.
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3.8.13. Kas turi būti pristatyta viešo PVSV,
PVSV
ataskaita,
supažindinimo su poveikio visuomenės susirinkimas,
viešas
sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita supažindinimas, pristatymas
susirinkimo metu?
Turi pristatyti planuojamos ūkinės veiklos
organizatorių, Ataskaitos rengėją, apibūdinti
planuojamą ūkinę veiklą ir supažindinti su
Ataskaita, atsakyti į pateiktus klausimus ir
įvertinti iki susirinkimo pradžios gautus
suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymus,
informuoti, kur galima susipažinti su susirinkimo
protokolu ir per kiek laiko galima teikti pastabas
dėl protokolo.
3.8.14. Kas turi būti nurodyta viešo PVSV,
PVSV
ataskaita,
visuomenės supažindinimo su poveikio susirinkimo protokolas
visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV)
ataskaita susirinkimo protokole?
Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo data ir vieta;
viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo dalyviai, taip pat nurodoma, kad prie
protokolo pridedamas užsiregistravusių dalyvių
sąrašas;
svarstomos Ataskaitos pavadinimas;
trumpas pranešimas apie poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą;
iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo gautų suinteresuotos visuomenės
pasiūlymų aptarimas ir įvertinimas;
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dalyvių pasisakymai svarstomu klausimu;
kad dalyviams yra išaiškinta susipažinimo su
protokolu tvarka bei terminai (nurodo, kur ir per
kiek laiko jie gali susipažinti su protokolu).
3.8.15. Per kiek dienų turi būti pabaigtas viešo PVSV,
PVSV
ataskaita,
visuomenės supažindinimo su poveikio susirinkimo
protokolas,
visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) visuomenės supažindinimas
ataskaita susirinkimo protokolas?
Protokolas turi būti baigtas rašyti ir pirmininko
bei sekretoriaus pasirašytas ne vėliau kaip per 5
darbo dienas (nurodant pasirašymo datą) po
viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo.
3.8.16. Kaip visuomenė gali susipažinti su PVSV,
PVSV
ataskaita,
viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės
supažindinimas,
visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) susirinkimo protokolas
ataskaita susirinkimo protokolu?
Visuomenė su protokolu gali susipažinti
Ataskaitos rengėjo buveinėje, jo veiklos
vykdymo vietoje ir Ataskaitos rengėjo interneto
svetainėse, jei tokių turi, arba kitoje viešo
visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkime bendrai sutartoje vietoje.
3.8.17. Ar visuomenė gali patiekti pastabas PVSV,
PVSV
ataskaita,
protokolui?
visuomenės pastabos
Taip. Per 3 darbo dienas nuo jo pateikimo
visuomenei susipažinti dienos.
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3.8.18. Kokiu būdu galima pateikti pastabas PVSV,
PVSV
dėl protokolo?
pastabos, protokolas

ataskaita,

Pastabos
dėl
protokolo
visuomenės
supažindinimo
susirinkimą
rengusiam
Ataskaitos rengėjui teikiamos raštu arba
elektroniniu paštu, nurodant teikėjo vardą,
pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą,
teikimo datą.
3.8.19. Ar privaloma nurodyti pastabos PVSV,
PVSV
ataskaita,
teikėjo vardą, pavardę, adresą, teikiant pastabos,
susirinkimo
pastabą dėl susirinkimo protokolo?
protokolas
Taip.

3.8.20. Per kiek dienų turi būti išnagrinėtos PVSV, PVSV ataskaita, pastabų
pateiktos pastabos protokolui?
nagrinėjimas
Pastabas dėl protokolo per 3 darbo dienas nuo
pastabų pateikimo termino pabaigos išnagrinėja
viešą visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimą vykdęs Ataskaitos rengėjas,
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nurodydamas, kurios pastabos laikomos
pagrįstomis, kurios nepagrįstomis, ir to motyvus.
3.8.21. Ar viešo supažindinimo su ataskaita PVSV,
PVSV
ataskaita,
susirinkimas turi būti kartojamas, jeigu į jį visuomenės
atstovas,
neatvyksta nei vienas visuomenės atstovas?
susirinkimo kartojimas
Ne. Jei per valandą nuo nustatytos viešo
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pradžios
į jį neatvyksta nė vienas visuomenės atstovas,
viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimo
pirmininkas
konstatuoja,
kad
viešo
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo
procedūra
atlikta,
o
visuomenė
nėra
suinteresuota planuojama ūkine veikla. Tai
įforminama protokolu, kurį pasirašo pirmininkas
ir sekretorius.
3.8.22. Ar po viešo visuomenės supažindinimo PVSV, PVSV ataskaita, viešas
su ataskaita susirinkimo galima teigti supažindinimas, siūlymai
pasiūlymus dėl poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo (PVSV) ataskaitos?
Taip, per 10 darbo dienų.

3.8.23. Ar siūlymus pateikusius asmenis PVSV,
PVSV
ataskaita,
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pasiūlymų įvertinimas
(PVSV) ataskaitos rengėjas turi informuoti
apie pasiūlymų įvertinimą?
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Taip. Ataskaitos rengėjas turi parengti
argumentuoto visuomenės pasiūlymų įvertinimo
dokumentą (jame nurodydamas visuomenės
pasiūlymo gavimo datą, asmens, pateikusio
pasiūlymą, vardą, pavardę (juridinio asmens
pavadinimą) ir adresą, visuomenės pasiūlymą ir
aplinkybes, įrodymus, kuriais pagrindžiamas
pasiūlymas,
visuomenės
pasiūlymo
argumentuotą įvertinimą, kuriame nurodoma, ar
jis pagrįstas ar ne) ir ne vėliau kaip per 30 darbo
dienų nuo jų gavimo raštu informuoti pasiūlymus
pateikusius visuomenės atstovus, kaip įvertinti jų
pasiūlymai.
3.8.24. Jeigu pateikti pasiūlymai yra pagrįsti PVSV,
PVSV
ataskaita,
ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pasiūlymų
pagrįstumas,
(PVSV) ataskaita yra taisoma?
ataskaitos taisymas
Taip. Ataskaitos rengėjas atsižvelgdamas į
visuomenės pasiūlymus, kurie argumentuoto
visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumente
buvo įvertinti kaip pagrįsti, pataiso Ataskaitą.
3.8.25. Ar prie ataskaitos turi būti pridėti visi PVSV,
PVSV
ataskaita,
dokumentai
susiję
su
visuomenės pridedami
dokumentai,
informavimu?
visuomenės informavimas
Taip. Visi dokumentai, susiję su visuomenės
informavimu
(paskelbimo
visuomenės
informavimo priemonėse, registruotų laiškų
išsiuntimą patvirtinančių dokumentų kopijos,
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duomenys apie Ataskaitos viešą ekspoziciją,
viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo protokolas, visuomenės pasiūlymų
kopijos, atsakymai į visuomenės pasiūlymus,
visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentas),
pridedami kaip Ataskaitos priedai.
3.8.26. Ar NVSC galima teikti ataskaitą su PVSV,
PVSV
ataskaita,
kuria nėra supažindinta visuomenė?
visuomenės nesupažindinimas
Ne. Parengta Ataskaita, su kuria Tvarkos aprašo
II skyriuje nustatyta tvarka yra supažindinta
visuomenė, su visais priedais pateikiama
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.

3.8.27. Kokių teisės aktu vadovaujantis turi PVSV, PVSV ataskaita, teisės
būti rengiama poveikio visuomenės sveikatai aktai, PVSV ataskaitos rengimas
vertinimo (PVSV) ataskaita?
Ataskaita turi būti parengta vadovaujantis
Planuojamos
ūkinės
veiklos
poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais
nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodinių nurodymų patvirtinimo“.
3.8.28. Kokia informacija turi būti pateikta
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
(PVSV) ataskaitos santraukoje?
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
(PVSV) ataskaitos santraukoje turi būti pateikta
Planuojamos
ūkinės
veiklos
poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodinių
nurodymų 12 punkte nurodytos teikiamos
informacijos santrauka.
3.8.29. Ar poveikio visuomenės sveikatai PVSV,
PVSV
ataskaita,
vertinimo (PVSV) ataskaita ir jos priedai gali ataskaitos priedai, lietuvių kalba
būti parengti ne lietuvių kalba?
Ne. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
(PVSV) Ataskaita ir jos priedai turi būti parengti
lietuvių kalba.

3.8.30. Kokiu būdu poveikio visuomenės PVSV,
PVSV
ataskaita,
sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita gali būti pateikimo būdas NVSC
teikiama NVSC?
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
(PVSV) Ataskaita, jos priedai ir kita susijusi
informacija
Nacionaliniam
visuomenės
sveikatos centrui gali būti pateikiama ir
atsakymai iš jo gaunami tiesiogiai, per atstumą,
elektroninėmis
priemonėmis,
taip
pat
elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos
Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą
kontaktinį centrą.
3.8.31. Ar galima pateikti poveikio PVSV,
PVSV
visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) elektroninė versija
ataskaitos tik elektroninę versiją?

ataskaita,

vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(24 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(25 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(26 punktas)

Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
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Taip. Pareiškėjas turi pateikti Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui Ataskaitos ir jos
priedų popierinę ir elektroninę versijas arba tik
elektroninę versiją.
3.8.32. Ar poveikio visuomenės sveikatai PVSV,
PVSV
ataskaita,
vertinimo (PVSV) ataskaitoje pridedami pridedami priedai, eilės tvarka
priedai turi būti sunumeruoti eilės tvarka?
Taip. Teikiamos poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo (PVSV) ataskaitos ir jos priedų
popierinė versija turi būti susegta į segtuvą. Visi
Ataskaitos ir pridedamų dokumentų lapai turi
būti sunumeruoti eilės tvarka.
3.8.33. Per kiek dienų priimamas sprendimas PVSV,
PVSV
ataskaita,
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių?
sprendimo priėmimas, terminas,
laikotarpis
20 darbo dienų. Pateikusiam Ataskaitą su
priedais pareiškėjui ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Ataskaitos gavimo dienos
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
išsiunčia direktoriaus ar jo įgalioto asmens
pasirašytą raštą, kuriuo patvirtinama, kad
Ataskaita su priedais yra gauta ir atitinka
Tvarkos aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimus
ir tai, kad motyvuoti reikalavimai Ataskaitą
pataisyti ar papildyti ar sprendimas dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių bus
priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo

poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(27 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(29 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(30 punktas)
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Ataskaitos gavimo dienos. Jeigu pateikta
Ataskaita su priedais neatitinka Tvarkos aprašo
25–27 ir 29 punktų reikalavimų, šiame rašte
nurodomi nustatyti trūkumai ir informuojama,
kad motyvuoti reikalavimai Ataskaitą pataisyti ar
papildyti arba sprendimas dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių bus priimtas ne vėliau
kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamai įformintos
Ataskaitos su priedais, atitinkančios Tvarkos
aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimus, gavimo
dienos.
3.8.34. Ar NVSC savo interneto svetainėje PVSV,
PVSV
ataskaita,
skelbia pranešimus apie gautas nagrinėti pranešimų skelbimas, NVSC
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo svetainė
(PVSV) ataskaitas?
Taip. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
(NVSC), gavęs iš pareiškėjo Ataskaitą su
priedais, atitinkančią Tvarkos aprašo 25–27 ir 29
punktų reikalavimus, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas turi paskelbti pranešimą savo interneto
svetainėje apie gautą nagrinėti Ataskaitą.
3.8.35. Ar NVSC priimtas sprendimas dėl PVSV,
PVSV
ataskaita,
planuojamos ūkinės veiklos galimybių yra sprendimo priėmimas, terminas
terminuotas?
Sprendimas galioja neterminuotą laiką, jei
nesikeičia esminės aplinkybės. (Ataskaitoje
nurodyta planuojama ūkinė veikla (ūkinės
veiklos apimtys, technologiniai procesai, taršos
šaltiniai, ūkinės veiklos sukeliama tarša, taršos
mažinimo priemonės), visuomenės sveikatos

Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(301 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(451 punktas)
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saugos teisės aktai, susiję su sanitarinės apsaugos
zonų ribų nustatymu, taip pat aplinkybės
planuojamai ūkinei veiklai gretimose teritorijose
dėl planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos,
jose esamų ar planuojamų objektų), dėl kurių
sanitarinės apsaugos zonos ribos turi būti
koreguojamos.
3.8.36. Ar pasikeitus esminėms aplinkybėms, PVSV, PVSV ataskaita, esminės
dėl kurių sanitarinės apsaugos zonos ribos aplinkybės, sanitarinės apsaugos
turi būti koreguojamos, reikia poveikio zona, PVSV vertinimas
visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV) atlikti
iš naujo?
Taip.

3.8.37. Ar NVSV skelbia informaciją dėl PVSV,
PVSV
ataskaita,
planuojamos ūkinės veiklos galimybių?
informacijos skelbimas, veiklos
galimybės
Taip. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
per 10 darbo dienų po sprendimo dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo
turi paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą
savo interneto svetainėje.
3.8.38. Per kiek dienų NVSC po sprendimo PVSV,
PVSV
ataskaita,
priėmimo turi paskelbti informaciją interneto sprendimo priėmimas, interneto
svetainėje?
svetainė

Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(451 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(46 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai

Per 10 darbo dienų.
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3.8.39. Kur galima rasti informaciją apie PVSV, PVSV ataskaita, priimtas
NVSC priimtus sprendimus dėl planuojamos sprendimas, veiklos galimybės
ūkinės veiklos galimybių?
NVSC interneto svetainėje.

3.8.40. Kokią informaciją turi paskelbti PVSV,
PVSV
ataskaita,
NVSC priėmęs sprendimą dėl planuojamos informacijos
paskelbimas,
ūkinės veiklos galimybių savo interneto interneto svetainė
svetainėje?
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas,
adresas (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija,
kaimas, gatvė);

vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(46 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(46 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
(46 punktas)

planuojamos ūkinės veiklos organizatorius,
Ataskaitos rengėjas;
planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas;
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Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos
ribų dydis, brėžinys (topografinė nuotrauka ar
kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos
sanitarinės apsaugos zonos ribos;
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių, jo priėmimo data, numeris.
3.9. DALYVAUJA PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE: DALYVAUJA POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS PROCEDŪROSE, NAGRINĖJA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMAS IR
ATASKAITAS, RENGIA IŠVADŲ DĖL PROGRAMŲ, ATASKAITŲ IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ PROJEKTUS;
3.9.1. Kokiu tikslų rengiama poveikio aplinkai PAV, PAV tikslas, PAV
vertinimo (PAV) programa?
programa
Programa nustato ataskaitos turinį ir joje
privalomus išnagrinėti klausimus.
3.9.2. Kas turi būti pateikta poveikio aplinkai PAV, PAV programa
vertinimo programoje?
Programoje turi būti pateikta:
1. planuojamos ūkinės veiklos ir vietos
aprašymas, apibūdinant veiklos technines
charakteristikas ir technologinį procesą,
energijos išteklius ir poreikį, numatomas naudoti
žaliavas, medžiagas ir jų kiekį, gamtos išteklių
(gyvosios ir negyvosios gamtos elementų), visų
pirma, vandens, žemės paviršiaus ir jos gelmių,
dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo
mastą, teritorijos naudojimo reglamentą (žemės

Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.0539e2feb2
9e/chvzisuvex
(8 straipsnis 2 dalis)
Planuojamos
ūkinės
veiklos
poveikio
aplinkai
vertinimo
tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f
1cb1000be4411e7af36e75c0ac79247
?jfwid=qjs00f044
(11 punktas)
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naudojimo paskirtį ir būdus) statybos ir
eksploatavimo etapais;
2. informacija apie numatomas nagrinėti
alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir
technologinių sprendinių, poveikį aplinkai
mažinančių priemonių), įskaitant „nulinę“
alternatyvą, t. y. nevykdant veiklos;
3. aprašoma, kokiai teritorijai ir kuriems aplinkos
elementams
atliekant
vertinimą
bus
nagrinėjamas
numatomas
reikšmingas
planuojamos ūkinės veiklos poveikis ir kokiais
aspektais bus vertinamas poveikis visuomenės
sveikatai, atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 7 ir 8
punktų nuostatas;
4. informacija apie poveikio aplinkai
prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos
numatoma naudoti atliekant vertinimą ir
numatomas priemones planuojamos ūkinės
veiklos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti,
sumažinti ar kompensuoti, kai šios priemonės
žinomos programos rengimo stadijoje.
3.9.3. Kokia kompetencija priskirta NVSC PAV, NVSC kompetencija
dalyvaujant poveikio aplinkai vertinimo
procese?
NVSC atsakingas už sveikatos apsaugą.

Dėl
Lietuvos
Respublikos
planuojamos
ūkinės
veiklos
poveikio
aplinkai
vertinimo
įstatyme nenumatytų poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo
atlikimo atvejų nustatymo ir
tvarkos aprašo patvirtinimo ir
įgaliojimų suteikimo
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.d2183c45e
c87/umxfynqeap
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3.9.4. Ar galima pateikti NVSC tiesiogiai PAV, PAV atranka, atrankos
poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai, PAV pateikimas
dokumentus?
Ne.
3.9.5. Ar visoms veikloms turi būti atliekama PAV, PAV atlikimas, veiklos
atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo?
Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo
atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į
Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti
atliekama atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo, rūšių sąrašą (šio įstatymo 2 priedas).
3.9.6. Per kiek dienų NVSC pateikia PAV,
NVSC
pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) laikotarpis, terminas
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo?

siūlymai,

10 darbo dienų.
3.9.7. Ar gali veiklos organizatorius pradėti PAV, veiklos organizatorius,
poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl PAV procedūra
poveikio aplinkai vertinimo procedūros?
Taip.

(1 punktas)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.0539e2feb2
9e/chvzisuvex
(7 straipsnis 6 dalis)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.0539e2feb2
9e/chvzisuvex
(7 straipsnis 2 dalis)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2
FEB29E/ChVziSUVex
(7 straipsnis 6 dalis)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.0539e2feb2
9e/chvzisuvex
(7 straipsnis 11 dalis)
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3.9.8. Kada privaloma parengti poveikio PAV, PAV programa
aplinkai vertinimo (PAV) programą?
Tada kada privaloma vertinti planuojamos
ūkinės veiklos poveikį aplinkai.

3.9.9. Ar poveikio aplinkai vertinimo PAV, teikimas tiesiogiai
programą vertinimui galima teikti tiesiogiai
NVSC?
Taip.
3.9.10. Per kiek dienų NVSC išnagrinėja PAV,
PAV
programa,
pateiktą
poveikio
aplinkai
vertinimo nagrinėjimas, terminas
programą?
Per 10 darbo dienų; pakartotinai teiktą per 5
darbo dienas.
3.9.11. Ar poveikio vertinimo ataskaitą galima PAV,
teikimas
teikti NVSC tiesiogiai?
tiesioginis teikimas

NVSC,

Taip.

3.9.12. Per kiek dienų išnagrinėjama ir PAV, nagrinėjimo
įvertinama poveikio aplinkai vertinimo (PAV) PAV ataskaita
ataskaita?

terminas,

Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.0539e2feb2
9e/chvzisuvex
(8 straipsnis 1 dalis)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.0539e2feb2
9e/chvzisuvex
(8 straipsnis 3 dalis)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.0539e2feb2
9e/chvzisuvex
(8 straipsnis 4 ir 6 dalys)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.0539e2feb2
9e/chvzisuvex
(10 straipsnis 5 dalis)
Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymas
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20 darbo dienų; pakartotinai teiktą per 10 darbo
dienų.

https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.0539e2feb2
9e/chvzisuvex
(10 straipsnis 5 ir 6 dalys)
3.9.13. Ar yra nurodytas planuojamų ūkinių PAV, PAV rūsių sąrašas,
Lietuvos Respublikos planuojamos
veiklų rūšių sąrašas, kurių poveikis aplinkai poveikio įvertinimas
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
privalo būti įvertintas?
vertinimo įstatymas
https://www.eTaip. Baigtinis sąrašas nurodytas Įstatymo 1
tar.lt/portal/lt/legalact/tar.0539e2feb2
priede.
9e/chvzisuvex
(1 priedas)
3.10. DALYVAUJA TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO PROCESE;
3.10.1. Kokiam laikotarpiui išduodamas TIPK, TIPK leidimas, įrenginiai,
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės TIPK laikymosi kontrolė
(TIPK) leidimas?
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimas (TIPK) išduodamas neterminuotam
laikui, išskyrus atvejus, jei iki šio įsakymo
įsigaliojimo leidime buvo nustatytos sąlygos tam
tikram laikotarpiui, kuriam pasibaigus leidimą
būtina pakeisti.

Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(15 punktas)
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3.10.2. Keliems įrenginiams gali būti TIPK, TIPK leidimas, įrenginiai
išduodamas taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (TIPK) leidimas?
Leidimas gali būti išduodamas vienam įrenginiui
ar jo daliai arba keliems to paties veiklos
vykdytojo įrenginiams ar jų dalims, esantiems
toje pačioje vietoje (sklype, su juo
besiribojančiuose sklypuose, ar sklypuose,
atskirtuose tik inžinerinės infrastruktūros).
Dviem ar daugiau įrenginių ar jų dalims
išduotame leidime turi būti nustatytos sąlygos,
užtikrinančios, kad kiekvienas įrenginys ar jo
dalis atitiktų Taisyklių reikalavimus.
3.10.3. Kur teikti paraišką taršos integruotos TIPK, TIPK leidimas, paraiškos
prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti teikimas, kontrolė
ar pakeisti?
Paraiška leidimui gauti ar pakeisti, prašymas
leidimo galiojimui panaikinti teikiami Aplinkos
apsaugos agentūrai (AAA).
3.10.4. Kas vykdo taršos integruotos TIPK, TIPK leidimas, sąlygų
prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo laikymasis, kotrolė
sąlygų laikymosi kontrolę?
Leidimo sąlygų laikymosi kontrolę, išskyrus
triukšmo ir kvapų sklidimo kontrolę, vykdo
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos
ministerijos.

Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(11 punktas)

Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(12 punktas)
Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(13 punktas)
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3.10.5. Ar Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) TIPK, TIPK leidimas, papildomi
ir NVSC turi teisę reikalauti papildomu dokumentai, AAA, papildoma
duomenų ir informacijos?
informacija
Jeigu Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA) ir (ar)
NVSC nepakanka duomenų ir informacijos,
kurią veiklos vykdytojas pateikė pagal Taisyklių
19–22 punktus, siekiant nustatyti leidimo
sąlygas, Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) ir
(ar) NVSC paraiškos derinimo metu turi teisę
motyvuotai pareikalauti, kad veiklos vykdytojas
pateiktų papildomus duomenis ir informaciją
nurodydami, kokioms konkrečioms leidimo
sąlygoms nustatyti trūksta informacijos ir (ar)
duomenų.
3.10.6. Kokiais būdais gali būti teikiama TIPK, TIPK leidimas, leidimo
paraiška taršos integruotos prevencijos ir gavimas, paraiškos teikimo
kontrolės (TIPK) leidimui gauti?
būdai
Paraiška leidimui gauti arba pakeisti gali būti
teikiama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai
ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos
Respublikos paslaugų įstatyme, arba elektroniniu
būdu per Aplinkosauginių leidimų informacinę
sistemą (ALIS), užpildant interneto svetainėje
http://alis.am.lt pateiktą formą realiu laiku,
išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių
tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar
perskaityti arba pateikti derinti NVSC. Paraiška
NVSC tiesiogiai neteikiama.
3.10.7. Ar veiklos vykdytojas taršos TIPK, TIPK leidimas, naujas
integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) įrenginys, eksploatavimas

Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(25 punktas)

Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(29 punktas)

Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
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leidimą privalo gauti iki naujo įrenginio
eksploatavimo?
Taip. Veiklos vykdytojas leidimą naujam
įrenginiui eksploatuoti privalo gauti iki įrenginio
eksploatavimo pradžios.
3.10.8. Per kiek laiko NVSC įvertina TIPK, TIPK leidimas, paraiškos
paraišką?
įvertinimas
NVSC ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
Pakartotinai teiktą ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų.
3.10.9. Ką daryti jei NVSC per nurodytą laiką TIPK, TIPK leidimas, sąlygų
nepateikia sąlygų leidimui?
nepateikimas,
Jeigu NVSC per Taisyklių 34 punkte nustatytą
laiką raštu nepateikia atsakymo AAA arba
pateikia pastabas, nesusijusias su Taisyklių 4
priedo 27-30 punktuose nurodyta informacija ir
planuojamomis triukšmo ir (ar) kvapų sklidimo
mažinimo priemonėmis ir pagal kompetenciją
nepateikia sąlygų leidimui, laikoma, kad jis
paraiškai pritarė, ir leidime kaip sąlygos
triukšmo ir kvapų sklidimo srityje nurodomos
pagal Taisyklių 4 priedo 28 ir 30 punktų
reikalavimus paraiškoje pateiktos priemonės (jei
buvo pateiktos).
3.10.10. Ar nagrinėjant patikslintą paraišką TIPK, TIPK leidimas, pirminė
gali būti teikiamos naujos, pirminėje paraiška, nurodytos pastabos
paraiškoje nenurodytos pastabos?

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(30 punktas)
Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(34 ir 40 punktai)
Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(35 punktas)

Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
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Nagrinėjant patikslintą paraišką, negali būti
teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikties
Taisyklių
reikalavimams,
reikalaujama
informacijos ir (arba) duomenų, kurių Aplinkos
apsaugos agentūra (AAA) ir (ar) NVSC
nenurodė ir (arba) neprašė nagrinėdami pirminę
paraišką, tačiau galėjo pareikalauti. Ši nuostata
netaikoma, jei patikslintoje paraiškoje pasikeitė
kiti duomenys ar informacija arba atsirado kitų
duomenų ar informacijos, dėl kurių paraiška
negali būti priimta Taisyklėse nustatyta tvarka,
nors dėl jų nebuvo pateiktos pastabos nagrinėjant
pirmą kartą pateiktą paraišką.
3.10.11. Kokią informaciją visais atvejais TIPK, TIPK leidimas, skelbimas
aplinkos apsaugos agentūra (AAA) skelbia viešai, viešinimas
viešai?

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(39 punktas)

1. Sprendimo turinį, įskaitant leidimo ir jo
pakeitimo kopiją;
2. Motyvus, kuriais grindžiamas sprendimas;
3. Surengtų konsultacijų rezultatus ir
paaiškinimą, kaip į juos atsižvelgta priimant
sprendimą;
4. Su atitinkamu įrenginiu arba veikla susijusių
GPGB informacinių dokumentų pavadinimus;
5. Kaip nustatytos leidimo sąlygos atsižvelgiant į
GPGB ir į išmetamųjų teršalų kiekį, nustatytą
GPGB, įskaitant išmetamųjų teršalų ribines
vertes;
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6. Jei taikyta 51 punkte numatyta išimtis – jos
suteikimo priežastis remiantis nustatytais
kriterijais ir nustatytomis sąlygomis.
3.10.12. Ar pagal pateiktas pastabas TIPK, TIPK leidimas, skelbimas
patikslinta paraiška yra viešai skelbiama?
viešai, paraiškos patikslinimas

Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
453692?jfwid=rivwzvpvg
(75 punktas)

Gauta pagal Aplinkos apsaugos agentūros
(AAA), visuomenės, savivaldybės vykdomosios
institucijos ir (ar) NVSC pastabas patikslinta
paraiška paskelbiama Aplinkos apsaugos
agentūros
(AAA)
interneto
svetainėje
visuomenei susipažinti. Jei savivaldybės
vykdomoji institucija teikė pastabas ar
pasiūlymus priminei paraiškai, Aplinkos
apsaugos agentūra (AAA) elektroniniu paštu šiai
institucijai pateikia nuorodą, kur galima
susipažinti su patikslinta paraiška.
3.11. VERTINA ŪKIO SUBJEKTŲ PATEIKTUS RADIOTECHNINIŲ OBJEKTŲ RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTUS IR
ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANUS IR RENGIA SPRENDIMŲ PROJEKTUS, VERTINA IR SKELBIA
ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS MATAVIMŲ REZULTATUS.
3.11.1. Ar visi radiotechniniai projektai Radiotechninis
privalo būti derinami?
projekto derinimas
Ne, ne visi. Radiotechninio objekto, kurio
efektyvioji spinduliuotės galia didesnė negu
25 W, radiotechninės dalies projektą ir
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos
planą operatoriai (arba jų įgalioti juridiniai,
fiziniai asmenys ar filialai) privalo suderinti:
prieš įrengdami (statydami) radiotechninį
objektą; kai keičiama radiotechninio objekto

objektas,

magnetinis
laukas,
spinduliuotės
galia,
,
radiotechninės dalies projektas,
antena, azimutai, radijo dažniai,
nuosvyrio
kampas,
spinduliavimo kryptys.

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(5 punktas)
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antenų įrengimo vieta, jų aukštis virš žemės
paviršiaus, intensyviausio spinduliavimo kryptis
arba kai didinama radiotechninio objekto
efektyviosios spinduliuotės galia bet kuria
kryptimi ar radiotechniniame objekte įrengiant
naujų antenų.
3.11.2. Ką pareiškėjas privalo pateikti
norėdamas suderinti radiotechninio objekto
radiotechninės
dalies
projektą
ir
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos
planą?
1. Prašymą dėl radiotechninio objekto
radiotechninės
dalies
projekto
ir
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos
plano suderinimo;
2. Derintiną
radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projektą, pateikdamas:
radiotechninio objekto techninius duomenis:
skleidžiamo signalo radijo dažnį bei radijo
dažnių juostos plotį, siųstuvo galią, didžiausią
efektyviąją
spinduliuotės
galią,
signalo
perdavimo linijos nuostolius, antenų skaičių, jų
tipus, stiprinimo koeficientus, aukščius virš
žemės paviršiaus, azimutus ir mechaninio bei
elektrinio palenkimo vertikalioje plokštumoje
kampus;
ne mažesniu kaip Radiotechninio objekto
radiotechninės
dalies
projekto
ir
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos
plano derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

Radiotechninis
objektas,
stebėsenos
planas,
elektromagnetinė spinduliuotė,
radiotechninės dalies projektas

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(8 punktas)
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ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200
„Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės
dalies
projekto
ir
elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 1 priedo (toliau – Aprašas)
lentelėje nurodytu spinduliu apie radiotechninį
objektą esančios teritorijos planą, kuriame būtų
pažymėti teritorijoje esantys statiniai, pagal
Aprašo 10 punkte nurodytus elektromagnetinės
spinduliuotės
parametrų
pasiskirstymo
skaičiavimus nustatyto elektromagnetinio lauko
intensyvumo parametrų leistinų verčių viršijimo
spinduliu apie radiotechninį objektą esančių
statinių paskirtis ir aukštis virš žemės paviršiaus
(Aprašo 12 punkto atveju – 50 metrų spinduliu
apie radiotechninį objektą esančių statinių
paskirtis ir aukštis virš žemės paviršiaus);
radiotechninio objekto patalpų ar konteinerio,
skirto siųstuvui (-ams) įrengti, planą (jei yra), jei
siųstuvai ir antenos įrengiamos ant pastato stogo
– stogo planą, kuriame nurodytos siųstuvų ir
antenų išdėstymo vietos bei intensyviausio
spinduliavimo kryptys.
3.11.3. Kas yra vertinama radiotechninių Radiotechninis
objektas,
objektų radiotechninės dalies projekto radiotechninės dalies projekto
derinimo metu?
derinimas
1. Radiotechninio objekto techniniai duomenys
(siųstuvų galia, didžiausia efektyviosios
spinduliuotės galia, spinduliavimo dažnis,
antenų skaičius, jų tipas, kryptis pagal azimutus,

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(16 punktas)
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nuosvyrio kampas, aukštis virš žemės
paviršiaus);
2. Radiotechninio objekto įrengimo vieta (žemės
sklypas, statinių ar pastatų, ant kurių numatoma
įrengti radiotechninį objektą, paskirtis ir aukštis
virš žemės lygio; taip pat greta (ne mažesniu kaip
Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu)
radiotechninio objekto esančių pastatų paskirtis,
pastatų aukštis virš žemės paviršiaus);
3. Teoriškai apskaičiuotų elektromagnetinio
lauko
intensyvumo
parametrų
atitiktis
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų
reikalavimams.
3.11.4. Kokiu atveju priimamas sprendimas Radiotechninis
objektas,
nevertinti pateikto derinti radiotechninio stebėsenos planas, sprendimas
objekto elektromagnetinės spinduliuotės nevertinti projekto
stebėsenos
plano?
Jei nustatoma, kad radiotechninio objekto
radiotechninės dalies projektas neatitinka Aprašo
ar kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų
reikalavimų arba radiotechninio objekto
radiotechninės dalies projektas su Nacionaliniu
visuomenės sveikatos centru yra nesuderintas.
3.11.5. Ar sprendimų išvadose galimas Radiotechninis
objektas,
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų sprendimo išvada, išlygos,
reikalavimų atitikimas su išlygomis?
visuomenės sveikatos saugos
teisės aktai
Sprendimų išvadose draudžiama nurodyti, kad
radiotechninio objekto radiotechninės dalies
projektas ar elektromagnetinės spinduliuotės
stebėsenos planas Aprašo ar kitų visuomenės

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(20 punktas)

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
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sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus
atitinka su išlygomis.
3.11.6. Per kiek laiko priimamas sprendimas Radiotechninis
objektas,
apie radiotechninės dalies projekto ir sprendimo priėmimo laikas,
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos terminas, stebėsenos planas
plano suderinimą arba nesuderinimą?
Sprendimai
radiotechninio
objekto
radiotechninės
dalies
projektą
ir
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos
planą laikyti suderintais arba nesuderintais
priimami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo
prašymo
dėl
radiotechninio
objekto
radiotechninės
dalies
projekto
ir
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos
plano suderinimo priėmimo Nacionaliniame
visuomenės sveikatos centre dienos arba, jei yra
pateikti ne visi Aprašo 8 punkte nurodyti
dokumentai ir informacija, nuo visų dokumentų
ir informacijos gavimo Nacionaliniame
visuomenės sveikatos centre dienos. Sprendimai
dėl Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui
pakartotinai pateiktų derinti radiotechninio
objekto radiotechninės dalies projekto arba
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos
plano laikymo suderintais arba nesuderintais
priimami ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo
jų gavimo dienos arba, jei yra pateikti ne visi
Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai ir
informacija, nuo visų dokumentų ir informacijos
gavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos
centre dienos.

(21 punktas)
Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(22 punktas)
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3.11.7. Kiek laiko galioja sprendimas dėl Radiotechninis
objektas,
radiotechninio objekto radiotechninės dalies sprendimo
galiojimas,
projekto derinimo?
radiotechninės dalies projektas
Sprendimas dėl radiotechninio objekto
radiotechninės dalies projekto derinimo galioja
neterminuotą
laiką,
jei
nekeičiama
radiotechninių objektų antenų įrengimo vieta, jų
aukštis virš žemės paviršiaus, intensyviausio
spinduliavimo
kryptis,
nedidinama
radiotechninių
objektų
efektyviosios
spinduliuotės galia bet kuria kryptimi ar
radiotechniniame objekte neįrengiama naujų
antenų.
3.11.8. Kiek laiko galioja sprendimas dėl Radiotechninis
objektas,
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos stebėsenos planas, galiojimas
plano derinimo?
Sprendimas dėl elektromagnetinės spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo galioja neterminuotą
laiką, jei: nekeičiama radiotechninių objektų
antenų įrengimo vieta, jų aukštis virš žemės
paviršiaus, intensyviausio spinduliavimo kryptis,
nedidinama radiotechninių objektų efektyviosios
spinduliuotės galia bet kuria kryptimi ar
radiotechniniame objekte neįrengiama naujų
antenų; neatsiranda Aprašo 7 punkte nurodytų
aplinkybių.
3.11.9. Ar suderintas radiotechninio objekto Radiotechninis objektas, viešas
radiotechninės
dalies
projektas
yra skelbimas, radiotechninės dalies
skelbiamas viešai?
projektas

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(23 punktas)

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(24 punktas)

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
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Taip. Suderintas radiotechninio objekto
radiotechninės dalies projektas skelbiamas
NVSC interneto svetainėje.

3.11.10. Ar už sprendimo dėl radiotechninio Radiotechninis
objektas,
objekto radiotechninės dalies projekto rinkliava, kaina, radiotechninės
derinimo
dalies projektas
Priėmimą imama valstybės rinkliava?
Taip.
3.11.11.
Ar
už
sprendimo
dėl Radiotechninis
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos stebėsenos planas,
plano derinimo priėmimą imama valstybės rinkliava, kaina
rinkliava?

objektas,
valstybės

Taip.
3.11.12. Ar informacija apie suderintus Radiotechninis
objektas,
radiotechninio objekto radiotechninės dalies radiotechninės dalies projektas,
projektus yra skelbiama?
skelbimas
Taip. NVSC interneto svetainėje.

3.11.13. Kokia informacija apie suderintą Radiotechninis
objektas,
radiotechninio objekto radiotechninės dalies radiotechninės dalies projektas,
projektą yra skelbiama?
skelbimas, informacija

stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(43 punktas)
Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.e3a145c8d
d49/krdynfmumy
(4.931 punktas)
Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.e3a145c8d
d49/krdynfmumy
(4.92 punktas)
Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(43.1. punktas)
Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
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Adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių
sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84
koordinačių sistemoje), radiotechninio objekto
efektyvioji spinduliuotės galia, sprendimo dėl
radiotechninio objekto radiotechninės dalies
projekto suderinimo data ir Nr.
3.11.14. Ar informacija apie suderintus Radiotechninis
objektas,
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos elektromagnetinė spinduliuotė
planus yra skelbiama?
radiotechninės dalies projektas,
skelbimas, informacija
Taip. NVSC interneto tinklalapyje.
Radiotechninis
objektas,
stebėsenos planai, skelbimas

3.11.15. Kokia informacija apie suderintus
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos
planus yra skelbiama?
Radiotechninio
objekto
operatorius,
radiotechninio
objekto
pavadinimas,
radiotechninio objekto įrengimo vieta (adresas ir
koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje (jei
adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių
sistemoje), radiotechninio objekto efektyvioji
spinduliuotės
galia,
elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos taškų koordinatės
WGS-84 koordinačių sistemoje.
3.11.16. Kada organizuojami pirmieji Radiotechninis
radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės
spinduliuotės stebėsenos matavimai?
matavimai

objektas,
stebėsena

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(43.1. punktas)

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(43.2. punktas)
Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(43.2. punktas)

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
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Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, nuo
radiotechninio objekto eksploatacijos pradžios.

3.11.17. Kokiu dažnumu atliekami sekantys Radiotechninis
objektas,
elektromagnetinės spinduliuotės matavimai? spinduliuotės matavimai
Ne vėliau kaip per 2 metus nuo paskutinių
matavimų organizuotose teritorijose arba ne
vėliau kaip per 5 metus nuo paskutinių matavimų
atlikimo jei aplink radiotechninį objektą aprašo 1
priedo lentelėje nurodytu spinduliu nėra
urbanizuotų teritorijų arba gyvenamosios
aplinkos.
3.11.18. Per kiek dienų elektromagnetinės Radiotechninis
objektas,
spinduliuotės
stebėsenos
matavimų matavimų
protokolai,
protokolai turi būti pateikti NVSC?
elektromagnetinė spinduliuotė
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui
pateikti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo
elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų
matavimų atlikimo dienos, jei matavimais
nenustatyta
elektromagnetinio
lauko
intensyvumo parametrų leidžiamųjų verčių
viršijimo.
3.11.19. Per kiek laiko pateikti informaciją
NVSC jei elektromagnetinės spinduliuotės
stebėsenos matavimų metu nustatomi
elektromagnetinio
lauko
intensyvumo
parametrų leidžiamų verčių viršijimai?

Radiotechninis
informacijos
elektromagnetinio
intensyvumas,
vertės, viršijimas

objektas,
pateikimas,
lauko
leidžiamos

stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(36 punktas)
Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(37 punktas)
Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(38 punktas)

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
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https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(38 punktas)

Turi būti pateikti per 24 valandas.

3.11.20. Kokios laboratorijos gali atlikti Radiotechninis
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos laboratorijos,
matavimus?
matavimai

objektas,
stebėsenos

Šiai veiklai akredituotos laboratorijos.

3.11.21.
Kaip
turi
būti
atliekami Radiotechninis
objektas,
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos stebėsenos matavimai
matavimai?
Elektromagnetinės spinduliuotės matavimai turi
būti atliekami radiotechniniam objektui veikiant
įprastiniu
režimu
elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos plane numatytuose
taškuose.
Elektromagnetinės spinduliuotės matavimai
atliekami pagal Lietuvos higienos normoje
HN 80:2015 numatytus reikalavimus.
3.11.22. Ar NVSC skelbia informaciją apie Radiotechninis
objektas,
gautus
radiotechninių
objektų informacijos
skelbimas,
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos stebėsenos matavimų rezultatai
matavimų rezultatus?

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(39 punktas)
Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(40 ir 41 punktai)

Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
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Taip. Savo interneto svetainėje.

3.11.23.
Kokią
informaciją
apie Radiotechninis
objektas,
elektromagnetinės spinduliuotės matavimo matavimo rezultatų skelbimas,
rezultatus skelbia NVSC?
elektromagnetinė spinduliuotė
Adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių
sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84
koordinačių sistemoje), elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos taškų koordinatės
WGS-84 koordinačių sistemoje ir šiuose
taškuose atliktų elektromagnetinės spinduliuotės
parametrų matavimų data, matavimus atlikusi
laboratorija ar jos padalinys, matavimo
protokolo Nr. ir data, matavimų rezultatai
nurodant faktinius elektromagnetinio lauko
intensyvumo parametrų dydžius.
3.11.24.
Kaip
nustatomas
vertinamo Radiotechninis
objektas,
radiotechninio objekto poveikio zonos dydis? poveikio zona, zonos dydis
Atsižvelgiant į efektyviąją spinduliuotės galią,
vadovaujantis 1 priedu.

stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(43.3 punktas)
Radiotechninio
objekto
radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės
spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
394370/ctdqolioty
(43.3 punktas)

Lietuvos
higienos
norma
HN 80:2015
„Elektromagnetinis
laukas gyvenamojoje aplinkoje.
parametrų normuojamos vertės ir
matavimo reikalavimai 10 khz–
300 ghz radijo dažnių juostoje
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
393801/lxnzjeegbh
(1 priedas)
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3.11.25. Kas yra efektyvioji spinduliuotės Radiotechninis
objektas,
galia?
spinduliuotės galia, efektyvioji
spinduliuotė
Efektyvioji spinduliuotės galia − siųstuvo galios,
perduodamos į anteną, ir šios antenos stiprinimo
koeficiento, nustatyto pasirinkta kryptimi (jeigu
kryptis nenurodoma – stiprinimo koeficientas
nustatomas
intensyviausio
spinduliavimo
kryptimi) pusbangio dipolio atžvilgiu, sandauga,
išreiškiama vatais (W).
3.11.26.
Kas
yra
elektromagnetinė Radiotechninis
objektas,
spinduliuotė?
elektromagnetinė spinduliuotė
Elektromagnetinė spinduliuotė – spinduliuotė,
kai energija iš šaltinio elektromagnetinėmis
bangomis sklinda į erdvę.

3.11.27.
Kas
yra
spinduliuotės šaltiniai?

elektromagnetinės Radiotechninis
objektas,
spinduliuotės
šaltiniai,
elektromagnetinė spinduliuotė
Elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai –
įrenginiai,
skleidžiantys
elektromagnetinę
spinduliuotę 10 kHz–300 GHz radijo dažnių
juostoje.

Lietuvos
higienos
norma
HN 80:2015
„Elektromagnetinis
laukas gyvenamojoje aplinkoje.
parametrų normuojamos vertės ir
matavimo reikalavimai 10 khz–
300 ghz radijo dažnių juostoje
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
393801/lxnzjeegbh
(3.1 punktas)
Lietuvos
higienos
norma
HN 80:2015
„Elektromagnetinis
laukas gyvenamojoje aplinkoje.
parametrų normuojamos vertės ir
matavimo reikalavimai 10 khz–
300 ghz radijo dažnių juostoje
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
393801/lxnzjeegbh
(3.2. punktas)
Lietuvos
higienos
norma
HN 80:2015
„Elektromagnetinis
laukas gyvenamojoje aplinkoje.
parametrų normuojamos vertės ir
matavimo reikalavimai 10 khz–
300 ghz radijo dažnių juostoje
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
393801/lxnzjeegbh
(3.5. punktas)
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3.12. ORGANIZUOJA ŠACHTINIO ŠULINIO VANDENS CHEMINIUS TYRIMUS, GAVĘS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
ĮSTAIGOS PRANEŠIMĄ APIE NĖŠČIĄJĄ AR KŪDIKĮ IKI 6 MĖNESIŲ AMŽIAUS, MAISTUI NAUDOJANČIUS ŠACHTINIO ŠULINIO
VANDENĮ;
3.12.1. Kokiais atvejais tiriamas šachtinių Šachtinis
vanduo,
šaltinio
šulinių geriamasis vanduo?
vanduo, geriamasis vanduo
Gavus pirminės asmens sveikatos priežiūros
įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6
mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas
šachtinio šulinio vanduo.
3.12.2. Kas gali kreiptis su prašymu ištirti Šachtinio
šaltinio
vanduo,
šulinio vandenį?
prašymas, šulinio vanduo
Tik pirminės asmens sveikatos priežiūros
įstaigos.

Dėl apsinuodijimų nitritais ir
nitratais
diagnostikos
ir
profilaktikos
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
403737/tlihnlaahk
(1.3.1. punktas)
Dėl apsinuodijimų nitritais ir
nitratais
diagnostikos
ir
profilaktikos
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
403737/tlihnlaahk
(1.2. punktas)

3.12.3. Kokia forma pateikiamas prašymas Šachtinio
šaltinio
vanduo,
ištirti šulinio vandenį?
prašymo
forma,
prašymo
pateikimas, šulinio vanduo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-669
patvirtinta Pranešimo apie nėščiąją arba kūdikį
iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas
šachtinio šulinio vanduo, forma.
3.12.4. Ar šachtinio šulinio vandens tyrimai Šachtinio
šaltinio
vanduo,
mokami?
vandens tyrimai
Nemokami.
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3.12.5. Per kiek laiko organizuojami vandens Šachtinio
šaltinio
tyrimai?
vandens
tyrimai,
organizavimas
Per 2 savaites nuo pranešimo gavimo.

vanduo,
tyrimų

3.12.6. Ar asmenys, kurių šachtinio šulinio Šachtinio
šaltinio
vandenyje nustatoma tarša nitritais, nitratais nitritai,
nitratai,
informuojami?
informacija

vanduo,
tarša,

Taip. Asmenys nedelsiant raštu informuojami
apie nustatyta ribines vertes viršijančias nitritų ir
nitratų koncentracijas, apie galimą pavojų
sveikatai bei saugos vandens ruošimo būdus.
Rašto kopija išsiunčiama ir pirminės sveikatos
priežiūros įstaigai, kuri pateikė pranešimą.
3.12.7. Kas organizuoja šulinio vandens Šachtinio
šaltinio
vanduo,
ištyrimą?
šulinio vandens ištyrimas
NVSC gavęs pirminės sveikatos priežiūros
įstaigos pranešimą.
3.12.8. Kaip galima sužinoti NVSC Šachtinio
šaltinio
vanduo,
organizuotų tyrimų rezultatus visuomenei?
tyrimai,
tyrimų
rezultatai,
visuomenė
NVSC interneto svetainėje skelbiamos praėjusių
kalendorinių metų metinės ataskaitos.

Dėl apsinuodijimų nitritais ir
nitratais
diagnostikos
ir
profilaktikos
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
403737/tlihnlaahk
(1.3.1. punktas)
Dėl apsinuodijimų nitritais ir
nitratais
diagnostikos
ir
profilaktikos
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
403737/tlihnlaahk
(1.3.2. punktas)

Dėl apsinuodijimų nitritais ir
nitratais
diagnostikos
ir
profilaktikos
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
403737/tlihnlaahk
(1.3. punktas)
Dėl apsinuodijimų nitritais ir
nitratais
diagnostikos
ir
profilaktikos
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
403737/tlihnlaahk
(1.3.5. punktas)
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3.13. PLOMBUOJA KARSTUS IR ATIDUODA LEIDIMUS VEŽTI MIRUSIOJO KŪNĄ (LAISSEZ-PASSER).
3.13.1. Ar laissez-passer išduodamas žmogaus Laissez-passer, leidimas išvežti,
palaikus išvežti tik į Europos bendrijos šalis? žmogaus palaikai, Europos
bendrijos šalys
Ne. Žmogaus palaikai į užsienio valstybes
vežami tik turint leidimą vežti mirusiojo kūną
(laissez-passer), išskyrus atvejus, kai žmogaus
palaikai per Lietuvos Respublikos teritoriją
gabenami tranzitu turint užsienio valstybės
kompetentingos institucijos išduota leidimą vežti
mirusiojo kūną (laissez-passer).
3.13.2. Į kokias šalis išvežant žmogaus Laissez-passer,
žmogaus
palaikus reikalinga gauti laissez-passer?
išvežimas,
Šiuo metu į visas šalis.
3.13.3. Ar laissez-passer mokamas?

Mirusiojo
kūno
laissez-passer
išdavimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.358847/bmRAyuTEQv

Laissez-passer, kaina

Nemokamas.
3.13.4. Per kiek dienų išduodamas laissez- Laissez-passer,
terminas,
passer?
laissez-passer išdavimas
Sprendimas išduoti Leidimą yra priimamas ne
vėliau kaip kitą darbo dieną nuo visų dokumentų
gavimo, jei pateikti dokumentai patvirtina, kad
yra įvykdyti Susitarime keliami reikalavimai
3.13.5. Kada laissez-passer atiduodamas?
Laissez-passer,
atidavimas
Leidimas
atiduodamas
pareiškėjui
tik
užplombavus karstą.

laissez-passer

Mirusiojo
kūno
laissez-passer
išdavimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.358847/bmRAyuTEQ
(9 punktas)
Mirusiojo
kūno
laissez-passer
išdavimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.358847/bmRAyuTEQv
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3.13.6. Kokiu būdu teikti paraišką norint Laissez-passer,
paraiškos
gauti laissez-passer?
teikimas, paraiškos teikimo
būdai
Tiesiogiai, paštu arba faksu.

(17 punktas)
Mirusiojo
kūno
laissez-passer
išdavimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.358847/bmRAyuTEQv
(5 punktas)

3.13.7. Kokia yra prašymo / paraiškos forma? Laissez-passer, paraiškos forma,
prašymo forma
Paraiškos forma yra patvirtina Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015
m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1318.
3.13.8. Kokius duomenis ir dokumentus reikia Laissez-passer,
pateikti norint gauti laissez-passer?
dokumentai,
gavimas
1. Patvirtintos formos paraišką, kurioje turi būti
nurodytas mirusiojo vardas, pavardė, mirties data
ir vieta, mirusiojo gimimo vieta ir data (jei
žinoma), išsiuntimo vieta, paskirties vieta,
transportavimo maršrutas, transporto rūšis, taip
pat data ir laikas bei vieta (nurodant adresą),
kurioje bus plombuojamas karstas, pareiškėjo
kontaktinė informacija (adresas, telefono, fakso
numeriai, elektroninio pašto adresas);

reikalingi
laissez-passer

Mirusiojo
kūno
laissez-passer
išdavimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.358847/bmRAyuTEQv
(5 punktas)

2. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą arba jo kopiją;
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3. Įgaliojimą atstovauti laidojančiam asmeniui
Leidimo išdavimo procese arba jo kopiją (jei
kreipiasi įgaliotas asmuo);
4. Medicininį mirties liudijimą ar mirties
liudijimą arba jų kopijas;
5. Tiekėjo karsto atitikties deklaraciją apie jo
gamyboje panaudotas medžiagas, slėgio karsto
viduje ir išorėje lyginimo prietaiso įrengimą (jei
jis įrengtas), karsto sienelių storį ir kitus
duomenis, reikalingus įvertinti karsto atitiktį
Susitarimo
6
straipsnyje
keliamiems
reikalavimams;
6. Pažymą iš balzamavimą arba autopsiją
atlikusios įstaigos ar įmonės (jei yra atliktas
balzamavimas ar autopsija), patvirtinančią, kad
žmogaus palaikuose nėra pašalinių daiktų ar
medžiagų, išskyrus tas, kurios yra būtinos
balzamavimo ar autopsijos tikslu.
Visi nurodyti dokumentai (išskyrus pareiškėjo
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo
kopiją) turi būti surašyti lietuvių arba anglų
kalba. Jeigu jie surašyti kita kalba, kartu su jais
turi būti pateiktas nustatyta tvarka patvirtintas jų
vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.
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3.13.9. Ar galima teikti prašymą
dokumentus ne lietuvių kalba?

ir Laissez-passer,
lietuvių kalba

prašymas,

Visi nurodyti dokumentai (išskyrus pareiškėjo
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo
kopiją) turi būti surašyti lietuvių arba anglų
kalba. Jeigu jie surašyti kita kalba, kartu su jais
turi būti pateiktas nustatyta tvarka patvirtintas jų
vertimas į lietuvių arba anglų kalbą
3.13.10. Kokiomis kalbomis galima pateikti Laissez-passer, kalbos, paraiška
paraišką gauti laissez-passer?
Lietuvių arba anglų kalba. Jeigu jie surašyti kita
kalba, kartu su jais turi būti pateiktas nustatyta
tvarka patvirtintas jų vertimas į lietuvių arba
anglų kalbą.
3.13.11. Kada atsisakoma išduoti laissez- Laissez-passer,
passer?
išduoti
Leidimas neišduodamas, jeigu:
1. pateiktame medicininiame mirties liudijime
nėra nurodyta mirties priežastis ir dėl to negalima
užpildyti Leidimo skilties „mirties priežastis“,
kaip to reikalaujama Susitarime;
2. iš pateiktos tiekėjo karsto atitikties
deklaracijos matyti, kad karstas neatitinka
Susitarimo 6 straipsnyje keliamų reikalavimų
3.13.12. Kokiais atvejais laissez-passer Laissez-passer,
nebūtinas?
nebūtinas

atisakymas

Mirusiojo
kūno
laissez-passer
išdavimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.358847/bmRAyuTEQv
(6 punktas)

Mirusiojo
kūno
laissez-passer
išdavimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.358847/bmRAyuTEQv
(6 punktas)
Mirusiojo
kūno
laissez-passer
išdavimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.358847/bmRAyuTEQv
(11 punktas)

laissez-passer

Kai žmogaus palaikai per Lietuvos Respublikos
teritoriją gabenami tranzitu turint užsienio
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valstybės kompetentingos institucijos išduota
leidimą vežti mirusiojo kūną (laissez-passer).
3.14. VYKDO LEIDIMŲ–HIGIENOS PASŲ SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRĄ;
3.14.1. Kiek kainuoja leidimo-higienos paso Leidimas-higienos pasas, LHP,
(LHP) išdavimas?
LHP kaina, LHP išdavimas
Objektams iki 35 kv. metrų – 62 eur.
Objektams nuo 35 kv. iki 100 kv. metrų – 82 eur.
Objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų – 125 eur.
Objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų –
180 eur.

3.14.2. Kiek kainuoja leidimo-higienos paso Leidimas-higienos pasas, LHP,
(LHP) dublikato išdavimas?
dublikatas, dublikato išdavimas,
kaina
Leidimo-higienos paso (LHP) dublikato
išdavimo kaina – 9,9 eur.
3.14.3. Kiek kainuoja leidimo-higienos paso Leidimas-higienos pasas, LHP,
(LHP) patikslinimas?
LHP patikslinimas, kaina
Leidimo-higienos paso (LHP) patikslinimo kaina
– 13 eur.
3.14.4. Kiek kainuoja leidimo-higienos paso Leidimas-higienos pasas, LHP,
(LHP), kai ūkinės komercinės veiklos kaina, vykdymo vieta, vietos
vykdymo sąlygos veiklos vykdymo vietoje nevertinamas
nevertinamos, išdavimas?

Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
116101/wqpydkrdxp
(4.65. punktas)

Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
116101/wqpydkrdxp
(4.66. punktas)
Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
116101/wqpydkrdxp
(4.67. punktas)
Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
116101/wqpydkrdxp
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Leidimo-higienos paso (LHP), kai ūkinės
komercinės veiklos vykdymo sąlygos veiklos
vykdymo vietoje nevertinamos kaina – 24 eur.
3.14.5. Kokia yra leidimo-higienos paso Leidimas-higienos pasas, LHP,
(LHP), kai nevertinami teritorijos, pastatų kaina, įrengimo reikalavimai,
(patalpų) įrengimo reikalavimai išdavimo teritorija
kaina?
Objektams iki 35 kv. metrų – 50 eur.
Objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų – 70 eur.
Objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų – 100 eur.
Objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų –
138 eur.
3.14.6. Kokia yra leidimo-higienos paso Leidimas-higienos pasas, LHP,
(LHP), kai nevertinami su asmeniu susiję kaina, su asmeniu susiję
reikalavimai, išdavimo kaina?
reikalavimai
Objektams iki 35 kv. metrų – 54 eur.
Objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų – 79 eur.
Objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų – 118 eur.
Objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų –
150 eur.
3.14.7. Koks yra leidimo–higienos paso (LHP) Leidimas-higienos pasas, LHP,
galiojimo terminas?
galiojimo temrinas
Leidimas-higienos pasas (LHP) išduodamas
neribotam laikui.
3.14.8. Jeigu fizinis, juridinis asmuo ar filialas Leidimas-higienos pasas, LHP,
numato verstis ūkine komercine veikla keliose juridinis asmuo, fizinis asmuo,
vietose ar užtenka vieno leidimo-higienos paso filialas
(LHP)?

(4.70. punktas)
Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
116101/wqpydkrdxp
(4.71. punktas)

Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
116101/wqpydkrdxp
(4.72. punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(6 punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
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Ne. Jei komercinė veikla vykdoma keliose
vietose,
esančiose
skirtingais
adresais,
išduodami atskiri kiekvienam adresui leidimaihigienos pasai (LHP).
3.14.9. Kokioms ūkinėms komercinėms Leidimas-higienos pasas, LHP,
veiklos išduodamas leidimas-higienos pasas LHP išdavimas
(LHP)?
Leidimas-higienos pasas (LHP) išduodamas:
1) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros
įstaigų veiklai (pagal sveikatos apsaugos
ministro
patvirtintą
licencijuojamų
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų sąrašą);
2) ligoninių veiklai (pagal sveikatos apsaugos
ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių
asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);
3) kitai asmens sveikatos priežiūros veiklai,
patvirtintai sveikatos apsaugos ministro;
4) ugdymo veiklai: ikimokyklinio ugdymo veikla,
bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, vaikų
neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla,
profesinių mokyklų ugdymo veikla, aukštųjų
mokyklų ugdymo veikla;
5) stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos
įstaigų veiklai, stacionarių vaikų ir jaunimo
globos ir slaugos įstaigų veikla;
6) apgyvendinimo paslaugų veiklai (viešbučių,
motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų,
kurortų reabilitacijos centrų, kempingų,

https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(7 punktas)
Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.
167900/ltzobmdazv
(21 straipsnis 4 dalis)
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turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo
nakvynės namų veikla);
7) grožio paslaugų veiklai (plaukų priežiūros
paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno
priežiūros
paslaugos,
nagų
priežiūros
paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio
makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos);
8) soliariumų paslaugų veiklai;
9) sporto klubų paslaugų veiklai;
10) pirčių, saunų, baseinų paslaugų veiklai;
11) skalbyklų paslaugų veiklai;
12) kosmetikos gaminių gamybai;
13) žmogaus palaikų laidojimo paslaugų
(žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti,
šarvojimo) teikimo veiklai, kremavimo veiklai,
balzamavimo veiklai;
14) stacionarių triukšmo šaltinių veiklai triukšmo
prevencijos zonose.
3.14.10. Ar leidimo-higienos paso (LHP), jo Leidimas-higienos pasas, LHP,
dublikato išdavimas ar leidimo-higienos paso dublikatas, dublikato išdavimas,
(LHP) patikslinimas yra mokamas?
mokestis, kaina
Taip. Už leidimo-higienos paso, jo dublikato
išdavimą ar leidimo-higienos paso (LHP)
patikslinimą imama teisės aktų nustatyta
valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai
leidimas-higienos pasas (LHP) patikslinamas
siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant
leidimą-higienos pasą (LHP).
3.14.11. Ar procedūras, susijusias su Leidimas-higienos pasas, LHP,
dokumentų, reikalingų leidimui-higienos institucija, LHP išdavimas,
pasui (LHP) gauti galima atlikti tik tiesiogiai

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(9 punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
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kreipiantis į leidimus-higienos pasus (LHP) procedūra,
išduodančią instituciją?
kreipimasis

tiesioginis

Nebūtinai. Visos procedūros ir formalumai,
susiję su dokumentų, reikalingų leidimuihigienos pasui gauti, pateikimu ir sprendimų,
susijusių su leidimų-higienos pasų (LHP), jų
dublikatų išdavimu, patikslinimu, gavimu, taip
pat gali būti atliekami per atstumą (paštu, faksu),
elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį
centrą arba tiesiogiai kreipiantis į leidimushigienos pasus (LHP) išduodančią instituciją.
3.14.12. Kokius privalomus dokumentus Leidimas-higienos pasas, LHP,
pareiškėjas privalo pateikti norint gauti
privalomi dokumentai
leidimą-higienos pasą (LHP)?
1. Nustatytos formos paraišką gauti leidimąhigienos pasą (LHP);
2. fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio
dokumento kopiją;
3. dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis,
kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė
komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos
atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso
nuosavybės teise;
4. patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar
vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių
matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas
su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis
reikalavimas
netaikomas
nesudėtingiems
statiniams)

https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(12 punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(13 punktas)
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3.14.13. Per kiek laiko nuo visų gautų Leidimas-higienos pasas, LHP,
dokumentų pradedamas ūkinės komercinės terminas,
laikas,
sąlygų
veiklos vykdymo sąlygų vertinimas?
vertinimas
Gavus visus teisingai užpildytus dokumentus
ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų
vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo dokumentų gavimo dienos.
3.14.14. Kokiais atvejais ūkinės komercinės Leidimas-higienos pasas, LHP,
veiklos vykdymo sąlygų vertinimas veiklos vertinimas,
neatliekamas
vykdymo vietoje neatliekamas?
vertinimas
Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų
vertinimas
veiklos
vykdymo
vietoje
neatliekamas, kai fizinis, juridinis asmuo ar
filialas, kuris turi leidimą-higienos pasą verstis
atitinkama ūkine komercine veikla, pateikia
paraišką gauti leidimą-higienos pasą vykdyti tą
pačią ūkinę komercinę veiklą ar jos dalį
patalpose, kuriose kitam ar tam pačiam asmeniui
jau yra išduotas leidimas-higienos pasas tai
pačiai ūkinei komercinei veiklai tomis pačiomis
sąlygomis ir pareiškėjas paraiškoje deklaruoja,
kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nesikeis.
3.14.15. Kas yra vertinimo metu yra tikrinama Leidimas-higienos pasas, LHP,
ir įvertinama?
vertinimas, tikrinimas
Vertinimo metu patikrinama ir įvertinama, ar
pareiškėjo
numatomos
vykdyti
ūkinės
komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės
sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) ir

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(19 punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(21 punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(22 punktas)

170

kitų
visuomenės
sveikatos
saugą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
3.14.16. Kokiais atvejais leidimas-higienos
pasas (LHP) yra patikslinamas?
Leidimas-higienos pasas (LHP) patikslinamas
išduodant naują leidimą-higienos pasą, jeigu
pasikeičia leidime-higienos pase (LHP) nurodyti
duomenys: juridinio asmens ar filialo pavadinimas,
buveinės adresas, kodas (suteikiamas naujas
kodas), fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo
galima siųsti korespondenciją, ar kiti su vykdomos
ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję
duomenys (rekvizitai), reorganizavus juridinį
asmenį, jei nesikeičia ūkinės komercinės veiklos
vykdymo vieta, taip pat siekiant ištaisyti klaidas,
padarytas išduodant leidimą-higienos pasą (LHP).
3.14.17. Kokius dokumentus reikia pateikti
norint patikslinti leidimą-higienos pasą
(LHP)?
Fizinis, juridinis asmuo ar filialas, norintis
patikslinti leidimą-higienos pasą (LHP), leidimąhigienos pasą (LHP) išdavusiai institucijai
pateikia motyvuotą prašymą (laisva forma),
dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius arba
klaidingai nurodytus duomenis, bei nurodo, jeigu
pageidauja gauti patikslintą leidimą-higienos
pasą (LHP) paštu. Patikslintas leidimas-higienos
pasas (LHP) atiduodamas pareiškėjui arba
išsiunčiamas paštu registruotu laišku tik
sumokėjus valstybės rinkliavą. Valstybės
rinkliavos mokėti nereikia, jeigu leidimas-

Leidimas-higienos pasas, LHP,
LHP patikslinimas

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(38 punktas)

Leidimas-higienos pasas, LHP,
dokumentai, LHP patikslinimas

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(39 punktas)
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higienos pasas (LHP) patikslinamas siekiant
ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimąhigienos pasą (LHP).
3.14.18. Ką daryti praradus leidimą-higienos Leidimas-higienos pasas, LHP,
pasą (LHP)?
LHP praradimas
Fiziniam, juridiniam asmeniui ar filialui,
praradusiam leidimą-higienos pasą, reikia pateikti
prašymą išduoti leidimo-higienos paso (LHP)
dublikatą (laisva forma). Leidimo-higienos paso
(LHP) nuorašas su žyma „Dublikatas“
atiduodamas pareiškėjui arba išsiunčiamas paštu
registruotu laišku tik sumokėjus valstybės
rinkliavą.
3.14.19. Kokiais atvejais leidimas-higienos Leidimas-higienos pasas, LHP,
pasas (LHP) neišduodamas?
LHP neišdavimas
1. Kai vertinimo pažymos išvadose nurodyta, jog
ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų
reikalavimų;
2. Kai per nustatytą terminą pareiškėjas nesudarė
leidimus-higienos pasus (LHP) išduodančiai
institucijai galimybių atlikti ūkinės komercinės
veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;
3. Kai per 45 dienas nuo rašto išsiuntimo dienos
pareiškėjas nepateikė laboratorinių tyrimų,
reikalingų ūkinės komercinės veiklos sąlygoms
įvertinti, protokolų ir / ar neištaisė nustatytų
trūkumų ir neatitikimų visuomenės sveikatos
saugos teisės aktų reikalavimams;

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(43 punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(44 punktas)
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5. Kai patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę
komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal
Nekilnojamojo
turto
registro
duomenis
neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai
prašoma leidimo-higienos paso (LHP), išskyrus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.
spalio 12 d. nutarime Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo
patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir
tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d.
nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos
gyventojų
apsirūpinimo
gyvenamosiomis
patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“
pripažinimo netekusiu galios“ numatytus
atvejus. Statinių paskirties grupes ir pogrupius
nustato aplinkos ministras.
3.14.20. Ar atlikus patalpų, kuriose vykdoma Leidimas-higienos pasas, LHP,
ūkinė komercinė veikla ir kurioms yra išduotas patalpų rekonstrukcija, remonto
leidimas-higienos pasas (LHP) rekonstrukciją darbai, LHP išdavimas
ar remonto darbus reikia kreiptis dėl naujo
leidimo-higienos paso?

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(52 punktas)

Leidimus-higienos pasus turintys fiziniai,
juridiniai asmenys ir filialai, atlikę patalpų,
kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla ir
kurioms yra išduotas leidimas-higienos pasas
(LHP), rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos
užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti
tinkamu naudoti, privalo nedelsdamas kreiptis į
leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją
dėl naujo leidimo-higienos paso (LHP) išdavimo.
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3.14.21. Kokiais atvejais leidimo-higienos Leidimas-higienos pasas, LHP,
paso (LHP) galiojimas yra sustabdomas?
LHP galiojimo sustabdymas
1. Kai valstybinės visuomenės sveikatos saugos
kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės
veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos
saugos teisės aktų reikalavimų ir asmuo numatytą
terminą nepašalina nurodytų trūkumų ir (ar)
pažeidimų.
2. Leidimo-higienos paso turėtojas pateikia
prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso (LHP)
galiojimą.
3.14.22. Kokiais atvejais leidimo-higienos Leidimas-higienos pasas, LHP,
paso (LHP) galiojimas yra panaikinamas?
LHP galiojimo panaikinimas
1. Leidimo-higienos paso (LHP) turėtojas
pateikia prašymą panaikinti leidimo-higienos
paso (LHP) galiojimą;
2. Juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar
reorganizuojamas, keičiant ūkinės komercinės
veiklos vykdymo vietą, fizinis asmuo miršta;
3. Įspėtas dėl leidimo-higienos paso (LHP)
galiojimo panaikinimo fizinis, juridinis asmuo ar
filialas per 6 mėnesius nuo leidimo-higienos
paso (LHP) galiojimo sustabdymo nepateikė
įrodymų dėl trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių
buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimohigienos paso (LHP) galiojimą, tinkamo
pašalinimo ir nesikreipė į leidimus-higienos
pasus išduodančią instituciją dėl leidimohigienos paso (LHP) galiojimo sustabdymo
panaikinimo arba kreipėsi, tačiau, įvertinus

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(53 punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(61 punktas)

174

pateiktus dokumentus ir atlikus vertinimą, buvo
priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti
leidimo-higienos
paso
(LHP) galiojimo
sustabdymą;
4. fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka
teisės naudotis patalpomis ir (ar) įranga, kuriose
ar su kuria vykdyti ūkinę komercinę veiklą buvo
išduotas leidimas-higienos pasas (LHP).
3.14.23. Ar informacija apie išduotus, Leidimas-higienos pasas, LHP,
sustabdytus ar panaikintus leidimus-higienos LHP
sustabdymas,
LHP
pasus (LHP) yra viešai prieinama?
panaikinimas,
informacija,
viešas priėimas
Taip. Informaciją apie išduotus leidimus-higienos
pasus (LHP), leidimų-higienos pasų (LHP)
galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, leidimųhigienos pasų galiojimo sustabdymo panaikinimą
nurodant leidimo-higienos paso (LHP) numerį,
išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo
datą, fizinį, juridinį asmenį ar filialą, kuriam jis
išduotas, veiklos vietą ir rūšį galima rasti
institucijos
interneto
svetainėje.
https://vssis.nvsc.lt/lhp/index.php
3.14.24. Kas yra leidimas-higienos pasas Leidimas-higienos pasas, LHP
(LHP)?
Licencija, kuri liudija, kad ūkinės komercinės
veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos
saugos teisės aktų reikalavimus.
3.14.25. Ar leidime-higienos pase (LHP) turi Leidimas-higienos pasas, LHP,
būti konkrečiai nurodyta vykdoma veikla?
veikla, konkreti veikla

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(69 punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(3 punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
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Taip.

3.14.26. Ar NVSC gali reikalauti pateikti Leidimas-higienos pasas, LHP,
nekilnojamojo turto registro centrinio nekilnojamojo turto registro
duomenų banko išrašo?
centrinio duomenų banko išrašas
Ne. Draudžiama prašyti pareiškėjo pateikti
dokumentus, reikalingus leidimo-higienos paso
(LHP) išdavimo procese, kuriuos pati leidimushigienos pasus išduodanti institucija gali gauti iš
kitų viešojo administravimo institucijų.
3.14.27. Kokiais registrais NVSC gali naudotis Leidimas-higienos pasas, LHP,
išduodamas leidimą-higienos pasą (LHP)?
registrai
Lietuvos Respublikos gyventojų registro –
fizinių asmenų duomenims patikrinti;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registro – nekilnojamojo turto duomenims
patikrinti;
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
– juridinių asmenų duomenims patikrinti;
Mokesčio mokėtojų registro – duomenims apie
ūkio subjektų mokamas valstybės rinkliavas
patikrinti.
3.14.28. Ar reikia pakartotinai teikti Leidimas-higienos pasas, LHP,
privalomus dokumentus NVSC, jei jie buvo dokumentai, pakartotinas
pateikti anksčiau?
Jei Taisyklių 13.2–13.4 punktuose numatyti
dokumentai jau yra pateikti, apie tai pažymima

https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(8 punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(10 punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(11 punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(15 punktas)
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paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą (LHP),
nurodant, kokie dokumentai, kada ir kokiu tikslu
leidimus-higienos pasus (LHP) išduodančiai
institucijai buvo pateikti, ir patvirtinant, kad
dokumentuose nurodyti duomenys nėra
pasikeitę.
3.14.29. Jei paraiška gauti leidimą-higienos Leidimas-higienos pasas, LHP,
pasą (LHP) užpildyta blogai ar ją galima LHP paraiškos taisymas
taisyti?
Taip.
3.14.30. Ar visais atvejais gaunant leidimą- Leidimas-higienos pasas, LHP,
higienos pasą (LHP) reikia atlikti geriamojo geriamojo vandens tyrimai
vandens tyrimą?
Ne.
Geriamojo
vandens
cheminis
ir
mikrobiologinis tyrimas privalo būti atlikti, jei
ūkinėje komercinėje veikloje yra naudojamas ne
viešai tiekiamas geriamasis vanduo.
3.14.31. Ar visais atvejais gaunant leidimąhigienos pasą (LHP) reikia atlikti triukšmo
matavimus susijusius su ūkinėje komercinėje
veikloje naudojamais stacionariais triukšmo
šaltiniais?

Leidimas-higienos pasas, LHP,
triukšmo matavimai, stacionarus
triukšmo šaltinis, komercinė
veikla

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(18 punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(26.2. punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(26.2. punktas)

Ne, matavimai atliekami tiktai besiribojančioje
gyvenamojoje aplinkoje. Stacionarių triukšmo
šaltinių gyvenamojoje aplinkoje matavimai
privalo būti atlikti, jeigu ūkinė komercinė veikla
yra susijusi su stacionarių triukšmo šaltinių
naudojimu.
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3.14.32. Ar visais atvejais gaunant leidimą- Leidimas-higienos pasas, LHP,
higienos pasą (LHP) reikia atlikti triukšmo triukšmo matavimai
sklindančio iš aplinkos matavimus?
Ne. Iš aplinkos sklindančio triukšmo matavimai
privalo būti atlikti Lietuvos Respublikos
visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21
straipsnio 4 dalies 2, 4, 5, 6 punktuose nurodytų
veiklų atitinkamose patalpose, numatytose
Lietuvos higienos normoje, reglamentuojančioje
triukšmo ribinius dydžius.
3.14.33. Ar gaunant leidimą-higienos pasą Leidimas-higienos pasas, LHP,
(LHP) soliariumo paslaugoms teikti, privalo soliariumas,
ultravioletiniai
būti atlikti kiekvienos soliariumo įrangos spinduliai, apšvietos matavimai
ultravioletinių
spindulių
spinduolių
skleidžiamos
veiksmingosios
energinės
apšvietos matavimai?
Taip.
3.14.34. Ar reikia atlikti laboratorinius Leidimas-higienos pasas, LHP,
tyrimus, jei šia tyrimai atlikti ne vėliau kaip laboratoriniai tyrimai, veiklos
prieš 1 metus ir ūkinės komercinės veiklos sąlygos, ūkinė komercinė veikla
sąlygos nepakito?
Nereikia.
3.14.35. Per kiek dienų nuo laboratorinių Leidimas-higienos pasas, LHP,
tyrimų programos gavimo turiu atlikti laboratoriniai
matavimai,
tyrimus?
tyrimai, terminas
Ne vėliau kaip per 45 dienas.

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(26.2. punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(26.2. punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(26.2. punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(29 punktas)
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3.14.36. Kokios laboratorijos gali atlikti Leidimas-higienos pasas, LHP,
tyrimus?
laboratorijos
Akredituotos arba atestuotos.
3.14.37. Ar mėginį geriamojo vandens Leidimas-higienos pasas, LHP,
tyrimams paimti privalo mėginio geriamojo geriamasis vanduo, akreditacija,
vandens paėmimui akredituota arba atestuota atestacija, laboratorija, mėginys
laboratorija?
Taip.
3.14.38. Kokios pareigos nustatytos leidimo- Leidimas-higienos pasas, LHP,
higienos paso (LHP) turėtojui?
LHP turėtojas, pareigos
Leidimus-higienos pasus (LHP) turintys fiziniai,
juridiniai asmenys ir filialai privalo laikytis
visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų, taikomų vykdomai
ūkinei komercinei veiklai, bei vykdyti ūkinękomercinę veiklą tomis sąlygomis, kurios
deklaruotos paraiškoje gauti leidimą-higienos
pasą (LHP), išskyrus atvejus, kai apie
pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos
vykdymo sąlygas pranešė leidimą-higienos pasą
(LHP) išdavusiai institucijai Taisyklių 48.2
punkte nustatyta tvarka, ir ūkinės komercinės
veiklos
vykdymo
sąlygų
pasikeitimas
nepažeidžia visuomenės sveikatos saugos teisės
aktų reikalavimų.

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(29 punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(29 punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(47 ir 48 punktai)
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Leidimus-higienos pasus (LHP) turintys fiziniai,
juridiniai asmenys ir filialai privalo informuoti
leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją:
apie pasikeitusius leidime-higienos pase (LHP)
įrašytus duomenis (juridinis asmuo ir filialas –
pavadinimą, buveinės adresą, pakeistą kodą
(suteiktą naują kodą); fizinis asmuo – asmens
duomenis, adresą, kuriuo galima siųsti
korespondenciją) ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų nuo šių duomenų pakeitimo;
apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos
vykdymo sąlygas ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo šių sąlygų pasikeitimo.
3.14.39. Ar apie pasikeitusius leidime-higienos
pase (LHP) įrašytus duomenis (juridinis
asmuo ir filialas – pavadinimą, buveinės
adresą, pakeistą kodą (suteiktą naują kodą);
fizinis asmuo – asmens duomenis, adresą,
kuriuo galima siųsti korespondenciją) ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių
duomenų pakeitimo reikia informuoti NVSC?

Leidimas-higienos pasas, LHP,
duomenų pasikeitimas, buveinė,
adresas,
korespondencija,
filialas

Taip. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo šių
duomenų pasikeitimo.
3.14.40. Ar apie pasikeitusias ūkinės Leidimas-higienos pasas, LHP,
komercinės veiklos vykdymo sąlygas reikia veiklos vykdymo sąlygos
informuoti NVSC?
Taip, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo šių
sąlygų pasikeitimo.

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(48.1. punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(48.2. punktas)
180

3.14.41. Ar galima įgalioti ar pagal sutartį Leidimas-higienos pasas, LHP,
perduoti kitiems asmenims teisę verstis kitų įgaliojimas, sutartis
asmenų
turimuose leidimuose-higienos
pasuose (LHP) nurodyta veikla?
Negalima.
3.14.42. Ar paslaugų teikimo vietoje Leidimas-higienos pasas, LHP,
vartotojams matomoje vietoje turi būti paslaugų
teikimas,
LHP
pateiktas leidimo-higienos paso (LHP) originalas
originalas?
Jeigu leidimas-higienos pasas (LHP) suteikia
teisę teikti paslaugas, leidimo-higienos paso
originalas arba jo kopija turi būti pateiktas
vartotojams matomoje vietoje. Skelbiamame
leidimo-higienos paso originale ar jo kopijoje
turi nesimatyti asmens kodo ir fizinio asmens
adreso.
3.14.43. Ar atlikę patalpų, kuriuose vykdoma Leidimas-higienos pasas, LHP,
ūkinė komercinė veikla ir kurioms yra patalpos, remonto darbai, naujas
išduotas
leidimas-higienos
pasas, LHP
rekonstrukcija ar remonto darbus, kuriuos
užbaigus buvo būtina nustatyti tvarka statinį
pripažinti tinkamu naudoti, reikia gauti naują
leidimą-higienos pasą (LHP)?

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(50 punktas)
Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(51 punktas)

Leidimų-higienos pasų išdavimo
taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/tar.58e49a844
8e6/kofnfvieqr
(52 punktas)

Taip. Leidimus-higienos pasus (LHP) turintys
fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, atlikę
patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla
ir kurioms yra išduotas leidimas-higienos pasas,
rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos
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užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti
tinkamu naudoti, privalo nedelsdamas kreiptis į
leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją
dėl naujo leidimo-higienos paso (LHP) išdavimo.
4.1. VAIKŲ IR JAUNIMO ĮSTAIGOS
4.1.1. IKIMOKYKLINIS IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
4.1.1.1. Ar auklėtojų padėjėjai privalo
išklausyti pirmosios pagalbos mokymo
kursą?
Privalo. Prieš pradedant dirbti turi išklausyti
privalomojo pirmosios pagalbos mokymo
pagrindinę programą (programos kodas – PP),
vėliau kas penkerius metus – privalomojo
pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą
(programos kodas – PT).
4.1.1.2. Kuo vadovaujantis ikimokyklinio ir
(ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigoje turi
būti vykdoma kenkėjų kontrolė?
Privalomojo
profilaktinio
aplinkos
kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos,
dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu
Nr. V-55
„Dėl Privalomojo profilaktinio
aplinkos
kenksmingumo
pašalinimo
(dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos)
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priede nurodyti
objektai, kuriuose turi būti organizuojamas
nuolatinis graužikų ir nariuotakojų stebėjimas

pirmosios
pagalbos mokymo
kursas; auklėtojų
padėjėjai

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai
ir mokymo periodiškumas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.314
041/uGKuXObyWi
lent. 7 p.

Kenkėjų kontrolė;
darželis; ugdymo
įstaiga;
mokykla

Privalomojo
profilaktinio
aplinkos
kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos,
dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.340
158/XEvpEaYSqM
1 pr. 3 p.
Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/
YfoLkXKvxA
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bei naikinimas, tarp jų ir Ikimokyklinio ugdymo
įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos.
4.1.1.3. Kokius kursus turi išklausyti
auklėtojų padėjėjai?
Privalo išklausyti pirmosios pagalbos mokymo
pagrindinę programą ( programos kodas PP),
privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją
programą ( programos kodas HB) ir privalomojo
higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą
( programos kodas H1). Kas penkerius metus privalomojo pirmosios pagalbos mokymo
tęstinę programą (programos kodas – PT).
4.1.1.4. Ar galima priimti į lopšelį sergantį
vaiką?
Negalima
sergančių
ar
(ir)
turinčių
užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, dūsta,
skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi
nežinomos kilmės bėrimo elementų.), taip pat
turinčius utėlių ar glindų vaikus.

72 p.
mokymo kursai;
auklėtojų
padėjėjai

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai
ir mokymo periodiškumas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.314
041/uGKuXObyWi
lent. 7 p.

Sergantis vaikas,
darželis

Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/
YfoLkXKvxA
80 p.
Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/
YfoLkXKvxA
64 p.
Lietuvos higienos normą HN 131:2015 „Vaikų
žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“

4.1.1.5. Kada turi būti atliekamas smėlio Smėlio tyrimas;
parazitologinis tyrimas smėlio dėžėse?
smėlio dėžė
Pakeitus ar atnaujinus smėlį smėlio dėžėse turi
būti atliekamas smėlio parazitologinis tyrimas,
jei smėlio tyrimo rezultatų nepateikė smėlio
tiekėjas.
4.1.1.6.
Koks
teisės
aktas
nustato Žaidimų aikštelės,
reikalavimus dėl žaidimų aikštelių ir patalpų techninė
techninės priežiūros ir kontrolės?
priežiūra,
techninė kontrolė
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Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų
žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“.
4.1.1.7. Kokie reikalavimai turi būti
praustuvėms, jeigu vaikai maitinami
grupėje?
Turi būti įrengta patalpa / erdvė su plautuve
grupių indams plauti arba automatine indų
plovimo mašina ir plautuve rankoms plauti,
vieta indams ir stalo įrankiams laikyti. Ši patalpa
/ erdvė gali būti įrengiama kelioms grupėms.
4.1.1.8. Kaip dažnai turi būti keičiami
daugkartinio naudojimo rankšluosčiai ir
patalynė?
Keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną
kartą per savaitę savaitinėse grupėse ir vieną
kartą per dvi savaites – dieninėse grupėse.

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7e
ba10a9b5a9c5f/HkEUfajJSV

Praustuvės,
maitinimas
grupėje

Rankšluosčių
keitimas,
patalynės keitimas

4.1.1.9. Kokia temperatūra šaltuoju metų Temperatūra
laikotarpiu turi būti grupės žaidimų grupėje
patalpoje?
Žaidimų patalpose/erdvėse šaltuoju metų laiku
temperatūra turi būti 21–23 °C.

Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/
YfoLkXKvxA
29.1 p.
Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/
YfoLkXKvxA
68 p.
Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/
YfoLkXKvxA
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4.1.1.10. Kada turi būti keičiamas smėlis Smėlio keitimas
smėlio dėžėse?
Smėlis vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžėse
turi būti keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną
pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes.

4.1.1.11. Ar galima į ugdymo įstaigą priimti Utėlės
vaikus turinčius utėlių?
Negalima.

4.1.1.12. Koks turi būti ikimokyklinio Bekliūtis tarpas,
ugdymo įstaigos laiptinių turėklų vertikalaus reikalavimai
dalijimo bekliūtis tarpas?
laiptams
Ne didesnis kaip 0,10 m.

55.4 p.
Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/
YfoLkXKvxA
64 p.
Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/
YfoLkXKvxA
80 p.
Lietuvos higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/
YfoLkXKvxA
24 p.

4.1.2. BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS
4.1.2.1. Ar reikia bibliotekininkei, dirbančiai
mokyklos skaitykloje išklausyti higienos
mokymus?
Atsižvelgiant į tai, kad dažnu atveju mokykloje
dirbantis bibliotekininkas nėra pedagogas, o

Bibliotekininkė,
švietimo įstaigų
darbuotojai,
higienos
mokymas

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai
ir mokymo periodiškumas
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turi lietuvių filologijos išsilavinimą, o
Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąraše nurodyta, kad atitinkamas
higienos įgūdžių mokymo programas privalo
išklausyti tik „Švietimo teikėjų, vykdančių
asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo
ir (ar) neformaliojo švietimo programas,
pedagoginiai darbuotojai“, todėl jiems šie
mokymai yra neprivalomi.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.314
041/uGKuXObyWi
lent. 7 p. Išskyrus atvejus, kai vykdo
neformalaus švietimo programą.

4.1.2.2. Ar HN 21:2017 yra reglamentuotas Turėklų aukštis
mokyklų laiptų turėklų aukštis?
mokykloje
Ne, tačiau reglamentuotas statybos techniniame
reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės
paskirties statiniai“.

Statybos
techninis
reglamentas
STR
2.02.02:2004
„Visuomeninės
paskirties
statiniai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7AFE0723734/
NdvLDQQoGT
221.3 p.
Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
51.1 p.
Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“

4.1.2.3. Kokia oro temperatūra turi būti Oro temperatūra
mokymo patalpose šildymo sezono metu?
klasėje; mokymo
Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų patalpa
salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip
18 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė
kaip 22 °C.

4.1.2.4.
Kokiais
norminiais
aktais
vadovaujantis
mokykloje
įrengiama
ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo
grupė?

Darželio
įrengimas;
Reikalavimai
darželiui;
priešmokyklinis
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Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010
m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimais.
4.1.2.5. Kada turi būti atliekamas natūralus
patalpų vėdinimas mokymo klasėse?
Mokymo klasės ir mokymo kabinetai, kuriuose
neįrengta mechaninio vėdinimo sistema, turi
būti išvėdinami po kiekvienos pamokos.

ugdymas
mokykloje

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
4 p.

Vėdinimas;
Klasių vėdinimas

Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
52 p.
Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
40 p.
Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“

4.1.2.6. Kokia turi būti mokykloje sporto Radiatorių
salės radiatorių apsauga?
apsauga
Sporto salėje radiatoriai turi būti apsaugoti nuo
galimo
susidūrimo,
įrengiant
saugos
priemones..

4.1.2.7. Ar mokiniai dirbdami dirbtuvėse turi Darbo drabužiai;
dirbti su darbo rūbais?
darbinė apranga
Taip, konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse,
mokomojoje virtuvėje mokiniai turi dirbti
vilkėdami tinkamo dydžio darbine apranga
(individualus chalatas, prijuostė ar pan.).
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4.1.2.8. Ar bendrojo ugdymo įstaigoms reikės
atlikti šalto ir karšto vandens tyrimą
legionelėms nustatyti?
Lietuvos higienos normoje HN 21:2017
„Mokykla,
vykdanti
bendrojo
ugdymo
programas.
Bendrieji
sveikatos
saugos
reikalavimai“ nėra reglamentuojami vandens
tyrimai, tačiau vanduo turi atitikti Lietuvos
higienos normos HN 24:2003 "Geriamojo
vandens saugos ir kokybės reikalavimai"
reikalavimus.
4.1.2.10. Kokias dezinfekcijos priemones
galima naudoti mokykloje?
Tualeto, dušo patalpų ir įrangos paviršių
dezinfekcijai naudojami teisės akto (2012 m.
gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių
produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL
2012 L 167, p. 1)) nustatyta tvarka autorizuoti
biocidiniai produktai. Dušo patalpų grindys,
dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra)
valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio
sukėlėjus
naikinančiu)
poveikiu
pasižyminčiomis priemonėmis.
4.1.2.11. Ar įstaigoje dirbantys darbuotojai,
kurie neturi kontakto su vaikais, turi kasmet
pasitikrinti sveikatą?

Vandens tyrimai;
legioneliozės
prevencija

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
33.1 p.
Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
11.13 p.

Dezinfekcinės
priemonės;
biocidai

Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
62 p.

Sveikatos
tikrinimai

Darbai ir veiklos sritys, kuriose leidžiama dirbti
darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir
vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga
užkrečiamosiomis ligomis, sąrašas
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Visi įstaigoje dirbantys asmenys turi tiesioginį
ar netiesioginį kontaktą su vaikais, todėl
pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze,
turėtų visi mokymo ir ugdymo įstaigų
darbuotojai.
4.1.2.12. Ką geriau ir pigiau naudoti
mokykloje vaikams nusiplovus rankas prieš
einant pietauti, popierinius rankšluosčius ar
šiltą orą pučiantį vėjelį?
HN 21:2017 leidžia naudoti rankų džiovintuvus
arba vienkartinius rankšluosčius, neišskiriant
vienos ar kitos priemonės dėl galimai geresnės
naudos. Renkantis priemones rekomenduojame
atsižvelgti į Jūsų biudžeto galimybes.
4.1.2.13. Į kokias patalpas turi būti tiekiamas
karštas vanduo?
Maisto tvarkymo patalpas; mokomąją virtuvę;
prausyklą prie valgyklos; dušus; tualetus;
sveikatos kabinetą.

4.1.2.14. Kokia turi būti karšto vandens
temperatūra?
Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose
turi būti ne žemesnė kaip 50 0C.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.796
99/yBiMUwSMSy
3.1 p.
Rankų
džiovintuvai;
popieriniai
rankšluosčiai

Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
42 p.

Karštas vanduo;
patalpos

Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
57 p.
Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
55 p.

Vandens
temperatūra;
temperatūra
čiaupuose
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4.1.2.15. Kaip tinkamai suženklinti laiptinių Laiptų
spalva;
laiptus?
laiptai;
laiptų
Grindų aukščio pokyčiai turi būti pažymėti ženklinimas
įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva.
Mokykloje, skirtoje regos sutrikimų turintiems
mokiniams, laiptų spalva turi būti kontrastinga
sienų spalvai.
4.1.2.16. Ar mokykloje galima naudoti Rankų
elektrinius rankų džiovintuvus?
džiovintuvai
Taip.

4.1.2.17. Ar gali neformalaus ugdymo Remonto darbai;
įstaigoje vykti vaikams užsiėmimai kai Užsiėmimai
vykdomi vienos ar kitos klasės remonto remontuojant
darbai?
Jeigu patalpos, kuriose atliekami statybos
darbai, izoliuotos nuo kitų – gali. Draudžiama
atlikti statybos darbus mokiniams esant
patalpoje.

Lietuvos higienos norma HN 24:2003
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216
309/QHdImxGpIa
40.2 p.
Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
46 p, 47 p.
Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
42 p.
Lietuvos higienos norma HN 20:2018
„Neformaliojo vaikų švietimo programų
vykdymo
bendrieji
sveikatos
saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F73BA10EE59F/
NuVIYVzeeb
43 p.
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4.1.2.18. Ar turi būti apšviesti įėjimai į Apšviesti įėjimai;
mokyklos pastatą pagal HN 21:2017 naktis
reikalavimus?
Taip, tamsiu paros metu mokyklos darbo laiku
visi mokiniams skirti įėjimai į mokyklos pastatą
turi būti apšviesti.

Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/
uVyRsjgtQB
20 p.

4.1.3. FORMALUSIS PROFESINIS MOKYMAS
4.1.4. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS
4.1.4.1. Ar aukštųjų mokyklų pedagoginiams Pirmosios
darbuotojams reikia išklausyti pirmosios pagalbos kursai;
medicininės pagalbos teikimo kursus?
universitetų
darbuotojai
Lietuvos higienos norma HN 129:2012
„Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ nereglamentuoja.
4.2. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS
4.2.1. Kas turėtų būti pažymima krovinio
(įkrovos) numeryje?
Krovinio (įkrovos) numeryje koduojami:
sterilizatoriaus eilės numeris (jei naudojami keli
sterilizatoriai), sterilizacijos ciklo numeris,
sterilizuojamų paketų arba neįpakuotų prietaisų
krovinio sudėtis (turinys), operatorius.
4.2.2. Kokių patalpų valymui skirtas
inventorius turi būti paženklintas?
Tualetams valyti, dezinfekuoti turi būti atskiras
paženklintas valymo / dezinfekcijos inventorius.

Krovinio
(įkrovos) numeris

Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
100 p.

Valymo
inventorius;
inventoriaus
ženklinimas

Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
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4.2.3. Kiek metų reikia saugoti nuolatinės
sterilizacijos kontrolės dokumentus?
Saugomi pagal įstaigoje nustatytą tvarką (ne
trumpiau kaip 3 metus).

Sterilizacijos
kontrolės
dokumentai;
saugojimas;
sterilizacija

4.2.4. Kokiomis rašymo priemonėmis galima
rašyti informaciją ant paketų?
Paketų žymėjimas (informacijos rašymas) turi
būti saugus, kad nebūtų pažeistos pakavimo
priemonės. Tiesiogiai ant paketo rašoma
žymekliais, kurių rašalas atsparus sterilizacijos
veiksnių poveikiui.
4.2.5. Į kokios spalvos pakuotes turi būti
surenkamos medicininės atliekos?
Medicininės atliekos turi būti surenkamos į kitos
spalvos pakuotes nei kitos sveikatos priežiūros
įstaigoje susidarančios atliekos.

Rašymas
paketų;
žymėjimas;
informacija
paketų

4.2.6. Ar būtina turėti darbo vietoje
darbuotojo sveikatos patikrinimų (ar jų
kopijų) dokumentus, jeigu darbuotojas ne
kiekvieną dieną dirba įstaigoje?
Darbuotojų darbo vietose turi būti sveikatos
patikrinimo dokumentai.
4.2.7. Kokiu periodiškumu turi būti
atnaujinamas infekcijų kontrolės procedūrų
vadovas ir pačios procedūros?

Asmens sveikatos
knygelė; sveikatos
tikrinimai

ant

ant

Atliekos;
medicininės
atliekos,
surinkimas

Atnaujinimas,
infekcijų vadovas

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
125.3 p.
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
105 p.
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
79 p.
Lietuvos higienos norma HN 66:2013
„Medicininių
atliekų
tvarkymo
saugos
reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453
959
15 p.
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
23 p.
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
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Turi būti tikslinamas, papildomas, kai pasikeičia
procedūroms naudojami medicinos prietaisai,
bei valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos
priemonės ar įrangą, taip pat, jei pasikeičia
teisės aktų reikalavimai šių procedūrų atlikimui.
4.2.8. Ar galima naudoti pakartotinai skysto
muilo ir antiseptiko dozatorius?
Patalpose, kuriose yra ypatinga infekcijos rizika
pacientui ir personalui (operacinės, intensyvios
terapijos
ir
reanimacijos,
nudegimų,
transplantacijos,
onkohematologijos,
neišnešiotų naujagimių skyriai, izoliavimo,
gimdymo ir dializės palatos), dozatoriaus indas
ir pompa keičiami tik kitu skysto muilo ir
antiseptiko vienkartiniu indu ir pompa arba
vienkartine rankų paruošimo sistema.
Kitose patalpose dozatoriaus indas keičiamas
kitu skysto muilo ir antiseptiko vienkartiniu
indu arba užpildomas tik tada, kai jis yra tuščias.
Naudojant pakartotinai, skysto muilo ir
antiseptiko dozatorius ir jo dalys (priedai) bei
daugkartinio naudojimo indas prieš kiekvieną
pripildymą turi būti išvalyti ir dezinfekuoti
pagal gamintojo rekomendacijas.
4.2.9. Ar medicinos prietaisų paruošimo
patalpoje prie rankų plovimo plautuvės
būtini dozatoriai su skystu muilu ir
dezinfekantu?
Taip, turi būti sieniniai skysto muilo ir rankų
antiseptiko dozatoriai, skysto muilo be
antiseptinių priedų, pramoninės gamybos
alkoholinio rankų antiseptiko.

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
10 p.

Muilo dozatorius,
antiseptiko
dozatorius

Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
42, 43, 44 p.

Prietaisų
paruošimas,
dozatoriai

Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
41 p., 41.1 p.
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4.2.10. Kur turi būti laikomas paviršių
valymo/dezinfekcijos inventorius ir cheminės
patalpų valymo priemonės?
Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių
valymo / dezinfekcijos inventorius, priemonės
turi būti laikomos tam skirtoje patalpoje
(zonoje) ir (ar) spintoje.
4.2.11. Ar gali rankų antiseptiko dozatorius
būti padėtas ant praustuvės krašto arba
spintelėje?
Negali. Rankų antiseptiko dozatoriai turi būti
sieniniai.

Patalpų valymo
inventorius,
inventoriaus
laikymas

Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
125.5 p.

Dozatorius,
dozatoriaus
įrengimas,
sieninis
dozatorius

Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
41.1 p.
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
7 p.; 12 pr.
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
45 p.

4.2.12. Ar gali medicinos darbuotojai darbo Darbo drabužiai,
drabužius skalbti namuose?
skalbiniai
Negali. Sveikatos priežiūros įstaigose skalbiniai
tvarkomi HN 47-1:2012 12 priede nustatyta
tvarka.
4.2.13. Koks yra reikalavimas darbuotojams Rankų oda, rankų
dėl rankų higienos?
priežiūra
Darbo metu visų darbuotojų, teikiančių
sveikatos priežiūros paslaugas ir liečiančių
pacientus, medicinos prietaisus, gaminius,
rankų oda turi būti sveika, nagai sveiki ir tik
natūralūs, trumpai ir apvaliai nukirpti, nelakuoti,
rankų papuošalai bei laikrodžiai nuimti.
Nedidelės rankų žaizdelės užklijuotos pleistru ir
turi būti dirbama tik su medicininėmis
pirštinėmis.
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4.2.14. Ar turi išklausyti privalomojo
higienos įgūdžių mokymo programas ASP
įstaigos valytojai?
Taip, prieš pradedant dirbti turi išklausyti
Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją
programą (kodas HB) ir Privalomojo higienos
įgūdžių mokymo specialiąją programą (kodas
H11).
4.2.15. Ar galima neįpakuotus sterilizuotus
medicinos prietaisus po sterilizacijos
naudojimui pernešti į šalia esantį kabinetą?
Ne, negalima, nes neįpakuoti sterilizuoti
medicinos prietaisai naudojami tuoj pat po
sterilizacijos ir vietoje (negabenami į kitas
patalpas).
4.2.16. Koks sterilizuotų paketų maksimalus
laikymo terminas, naudojant užlipinamus
rankomis popierinius-plastikinius maišelius?
Vandens garais, etileno oksido, formaldehido
dujomis sterilizuotų paketų, laikomų HN 471:2012 81 punkte nurodytomis sąlygomis,
maksimalūs laikymo terminai užlipintame
rankomis popieriniame-plastikiniame maišelyje
– ne daugiau kaip 4 savaitės.
4.2.17. Kokią dezinfekcijos priemonę
geriausiai yra naudoti nedidelių paviršių,
suterštų krauju, dezinfekcijai?
HN 47-1:2012 „126. Paviršius, ant kurio
išsipylė ar išsitaškė mažas kraujo ir (ar) kūno
skysčio, ekskreto kiekis, nušluostomas
vienkartine skystį sugeriančia servetėle, po to
paviršius šluostomas valymo priemonės tirpalu

Higienos įgūdžiai,
valytojai

Sterilizacija,
neįpakuoti
prietaisai

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai
ir mokymo periodiškumas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.314
041/uGKuXObyWi
lent. 21 p.
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
84 p.

Paketų laikymo
terminas,
sterilizacija

Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
82.4 p.

Nedideli paviršiai,
dezinfekcija

Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
126 p. 127 p.
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ir dezinfekuojamas aktyviojo chloro arba kitu
vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos
preparatu, skirtu paviršių dezinfekcijai, pagal
gamintojo naudojimo instrukcijas.
127. Paviršius, ant kurio išsipylė ar išsitaškė
didelis kraujo ir (ar) kūno skysčio, ekskreto
kiekis, dezinfekuojamas užpilant skystį
sugeriančiomis granulėmis arba per uždėtą
skystį sugeriančią servetėlę drėkinamas
(užpilamas) 1 proc. (10000 ppm) aktyviojo
chloro
dezinfekcijos
tirpalu.
Paviršius,
pašalinus teršalus, valomas valymo priemonės
tirpale sudrėkinta vienkartine popierine ar
audeklo servetėle.“
4.2.18. Kurie darbuotojai privalo būti
išklausę higienos įgūdžių kursus dėl
medicininių atliekų tvarkymo? (bendras)
Darbuotojai, kurių veikla susijusi su
medicininių atliekų tvarkymu sveikatos
priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros
įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo,
atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo
organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai,
dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių
atliekų kenksmingumui pašalinti).

Reikalavimai
darbuotojams,
higienos įgūdžiai,
medicininės
atliekos

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai
ir mokymo periodiškumas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.314
041/uGKuXObyWi
lent. 23 p.
Papild. šaltinis: Lietuvos higienos norma HN
66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos
reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453
959
9 p.
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4.2.19. Ar kabinete dirbantys gydytojo ir Higienos įgūdžiai,
bendrosios praktikos slaugytojos išsilavinimą medicininės
turintys darbuotojai privalo išklausyti HN atliekos
66:2013 punkto 9 nurodomą higienos įgūdžių
mokymo programą? (bendra)
Darbuotojai, kurių veikla susijusi su
medicininių atliekų tvarkymu sveikatos
priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros
įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo,
atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo
organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai,
dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių
atliekų kenksmingumui pašalinti) privalo
išklausyti HN 66:2013 punkto 9 nurodomą
higienos įgūdžių mokymo programą.
4.2.20. Kokios privalomos procedūros turi Dantų technikas,
būti dantų techniko laboratorijose?
laboratorija,
Turi būti įstaigos vadovo patvirtintos šios procedūros
procedūros:
1. rankų higienos procedūra;
2. medicinos prietaisų ir kitų gaminių (dantų
atspaudų, šakučių, dantų protezų ir jų dalių,
individualių šaukštų ir kt. priemonių) valymo,
dezinfekcijos procedūra;
3. aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių
higienos planas ir valymo, dezinfekcijos
procedūra.
4.3. ŪKIO SUBJEKTAI, TEIKIANTYS PASLAUGAS

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai
ir mokymo periodiškumas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.314
041/uGKuXObyWi
lent. 23 p.
Papild. šaltinis: Lietuvos higienos norma HN
66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos
reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453
959
9 p.
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
11 pr. 1 p.

4.3.1. KIRPYKLŲ, GROŽIO SALONŲ VEIKLA
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4.3.1.1. Ar nuomojantis darbo vietą grožio Darbo
vietos
salone reikia atskiro leidimo-higienos paso? nuoma,
LHP,
leidimas-higienos
Taip, fiziniai asmenys turi turėti atskirą pasas,
Leidimą-higienos pasą savo darbo vietai
fizinio/juridinio asmens grožio salone.
4.3.1.2. Kokių dokumentų reikėtų norint Dokumentai,
gauti Leidimą-higienos pasą vykdyti paraiškos teikimas
manikiūrininkės darbo veiklą?
1. Nustatytos formos paraišką gauti leidimąhigienos pasą. 2. Fiziniai asmenys – asmens
tapatybę įrodančio dokumento kopiją. 3.
Dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis,
kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė
komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos
atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso
nuosavybės teise. 4. Patalpų, kuriose numatoma
vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla,
kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos
eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų
kopijas
(šis
reikalavimas
netaikomas
nesudėtingiems statiniams).
4.3.1.3. Kokius indikatorius galima naudoti Indikatoriai,
sterilizuojant instrumentus grožio salone?
sterilizacija
Naudojami cheminiai indikatoriai turi būti
naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį,
vadovaujantis
indikatorių
gamintojo
nurodytomis naudojimo instrukcijomis.
4.3.1.4. Kada reikia registruoti kosmetikos Kosmetikos
gaminį?
registras,

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.167
900/LTzobmDAZV
21 str. 3 dalis
Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58E49A8448E6/k
OfnFVieQR
13 p.

Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
1 pr. 6.5.4 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
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Kai kosmetikos gaminys yra atidaromas.

kosmetika,
kosmetikos
gaminys

4.3.1.5. Kaip turi būti laikomi švarūs Švarūs
instrumentai?
instrumentai,
instrumentų
Paruošti naudoti instrumentai (išskyrus laikymas
instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti,
pakuotes) turi būti laikomi tam skirtoje švarioje,
dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje.
4.3.1.6. Ar reikia registruoti plaukų dažus, jei Kosmetikos
ant pakuotės nėra atidaryto indelio simbolio? registras,
kosmetika,
Jei ant pakuotės nėra atidaryto indelio simbolio, kosmetikos
tada turi būti žodžiai „Geriausia naudoti iki“ ir gaminys
nurodyta data iki kada kosmetikos gaminys
tinkamas naudoti. Šiuo atveju plaukų dažų
atidarymo data neturi būti registruojama.
4.3.1.7.
Kokie
kosmetikos
gaminio Kosmetikos
identifikavimo duomenys įrašomi pildant HN registras,
117:2007 4 priedą ,,Kosmetikos gaminių, kosmetika,
kurių tinkamumo naudoti terminas yra kosmetikos
ilgesnis kaip 30 mėnesių, pakuotės atidarymo gaminys,
datos registrą“?
identifikavimas
Gaminio pagaminimo serijos numeris arba kitas
žymuo, pagal kurį būtų galima identifikuoti
kosmetikos gaminį.
4.3.1.8.
Kokius
kosmetikos
gaminių Kosmetikos
dokumentus reikia turėti grožio paslaugos registras,
teikimo vietoje?
kosmetika,

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
7 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
32 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
7 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
4 pr.

Kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitų,
privalomų pateikti Lietuvos Respublikos
valstybine kalba, nurodymo ir nefasuotų
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kosmetikos
Informaciją apie naudojamus kosmetikos gaminys,
gaminius (naudojimo instrukcijas) Lietuvos identifikavimas
Respublikos valstybine kalba.

4.3.1.9.
Kokie
reikalavimai
naudojamiems prietaisams?

masažui Prietaisai,
naudojimo
instrukcijos
Turi būti naudojami pagal gamintojo
rekomendacijas bei grožio paslaugų teikėjas turi
turėti jų techninius dokumentus ir naudojimo
aprašymus lietuvių kalba.
4.3.1.10. Ką reikia žymėti ant indikatorių Indikatorių
skirtų
sterilizavimo
kontrolei
po žymėjimas,
sterilizacijos, kuomet išvynioji instrumentus sterilizacija
klientui matant?
Sterilizacijos datą, už sterilizaciją atsakingo
asmens parašą, pasikeitusią (+) ar nepasikeitusią
(–) indikatoriaus spalvą.
4.3.1.11. Kaip reikia tinkamai paruošti Dezinfekcinis
instrumentų dezinfekcijai skirtą dezinfekcinį tirpalas,
tirpalą?
paruošimas,
dezinfekcija

kosmetikos gaminių, pakuojamų tik prekybos
vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojamų
tiesiogiai parduodant, ženklinimo taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.452
299?jfwid=fhhu5mpus
4 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
7 p., 10 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
33 p., 34 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
6.5.5 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
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Tirpalas tinkamai paruošiamas vadovaujantis
dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų
dozavimo, dezinfekcijos (mirkymo) trukmės ir
naudojimo instrukcijomis, kurios turi būti
laikomos paslaugų teikimo vietoje.
4.3.1.12. Kiek laiko reikia sterilizuoti Sterilizacijos
instrumentus sterilizatoriuje?
laikas, režimas
Jeigu instrumentai sterilizuojami nesupakuoti –
tiek, kiek nurodo sterilizatoriaus gamintojo
pateiktos
sterilizatoriaus
naudojimo
instrukcijos; jeigu instrumentai sterilizuojami su
pakavimo medžiaga – laikantis pakavimo
medžiagos naudojimo instrukcijų.
4.3.1.13. Kokie yra reikalavimai pakavimo
medžiagai, naudojamai sterilizacijai sausu
oru.
Instrumentų pakavimo medžiagos turi atitikti
sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų
gamintojo rekomendacijas ir sterilizacijos būdą.
Paslaugų teikėjas turi turėti pakavimo
medžiagos gamintojo pateiktą atitikties
deklaraciją, naudojimo instrukciją. Dokumentai
turi būti laikomi paslaugų teikimo vietoje.
4.3.1.14. Ar reikia turėti teikiamų grožio
paslaugų aprašus?
Ne.

12 p., 1 pr. 1 p.

Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
1 pr. 6.5.1 p., 1 pr. 6.5.2 p.

Pakavimo
medžiaga,
sterilizacija

Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
1 pr. 6.5.2 p.

Grožio paslaugos,
paslaugų aprašai,
paslaugų
aprašymai

Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/asr
9. Neteko galios nuo 2019-06-04
Punkto naikinimas:
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Nr. V-653, 2019-05-31, paskelbta TAR 201906-03, i. k. 2019-08850.
4.3.1.15. Kokie reikalavimai paviršiams ant Paviršiai,
kurių dedamos darbo priemonės?
dezinfekcija,
reikalavimai
Paviršiai turi būti lygūs, padengti drėgmei, paviršiams
valikliams ir dezinfekcijos priemonėms atsparia
medžiaga.
4.3.1.16. Ar būtina skalbti daugkartinius Skalbiniai,
peniuarus skalbykloje?
peniuarų
skalbimas
Nebūtina, jeigu paslaugų teikimo vietoje yra
skirta patalpa (zona), kurioje sumontuota
skalbimo ir džiovinimo įranga.
4.3.1.17. Kada atlikti sterilizatoriaus būklės Techninė patikra,
techninę patikrą?
sterilizatoriaus
patikra
Sterilizatoriaus techninė priežiūra atliekama
sterilizatoriaus
gamintojo
nurodytu
periodiškumu ir būdais.
4.3.1.18. Ar manikiūro kabinete privalo būti Mechaninė
mechaninė ventiliacija?
ventiliacija,
vėdinimas
Mechaninė vėdinimo sistema turi būti įrengta
jeigu eksploatuojamos daugiau kaip 3 darbo
vietos vienoje grožio paslaugų teikimo patalpoje
arba jeigu teikiama dirbtinių nagų priauginimo
paslauga.
4.3.1.19. Kokios paslaugos priskiriamos A A paslaugos,
kategorijos paslaugoms?
grožio paslaugos,
A
kategorija,
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Tokios, kurias teikiant pažeidžiama paslaugos
gavėjo oda arba gleivinė ir tam skirtas
instrumentas gali būti užteršiamas krauju arba
kitais kūno skysčiais. Prie šių paslaugų
priskiriamos tatuiravimo, ilgalaikio makiažo,
papuošalų vėrimo, plaukų skutimo, manikiūro ir
pedikiūro (kai karpomos nagų odelės) ir kitos
invazinės grožio paslaugos.
4.3.1.20. Kokios paslaugos priskiriamos B
kategorijos paslaugoms?

paslaugų
skirstymas

B paslaugos,
grožio paslaugos,
B
kategorija,
Tokios, kurias teikiant nepažeidžiama paslaugos paslaugų
gavėjo oda arba gleivinė. Prie šių paslaugų skirstymas
priskiriamos veido ir kūno, plaukų priežiūros,
manikiūro ir pedikiūro (kai nekarpomos nagų
odelės), plaukų šalinimo vašku ar pan.,
dekoratyvinės kosmetikos ir kitos neinvazinės
paslaugos.
4.3.1.21. Ar sanitizatorius gali būti Instrumentų
naudojamas A kategorijos paslaugoms teikti dezinfekavimas,
skirtų instrumentų dezinfekavimui?
sanitizatorius, UV
įrenginys
Ne, jame gali būti dezinfekuojami tik išvalyti B
kategorijos
paslaugoms
teikti
naudoti
instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams
dezinfekcijos tirpalams ir karščiui.
4.3.1.22. Kokių kosmetikos gaminių, kurių Kosmetikos
tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis gaminiai,
kaip 30 mėnesių, atidarymo datos registruoti kosmetikos
nereikia?
gaminių registras,
registro išimtys
1) vienkartinių kosmetikos gaminių;
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2) kosmetikos gaminių, kurių pakuotė, pvz.,
aerozolio balionėlis, užtikrina, kad naudojimo
metu pakuotėje esantis gaminys negali turėti
sąlyčio su išorine aplinka;
3) kosmetikos gaminių, kurie neturi tikimybės
pasidaryti nesaugūs žmogaus sveikatai
naudojant normaliomis arba iš anksto
numatytomis sąlygomis.
4.3.1.23. Kokia informacija turi būti užrašyta Dezinfekcinis
ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo?
indas,
indas,
užrašas ant indo
Tirpalo
pavadinimas,
koncentracija,
pagaminimo data.
4.3.1.24. Koks turi būti Sterilizatoriaus darbo
kontrolės registras? Ir ką jame žymėti?
Sterilizatoriaus darbo kontrolės registro forma
nurodyta HN 117:2007 2 priede. Jame pildyti
visus atitinkamus laukus apie sterilizacijos eigą,
sterilizatoriaus prietaiso rodmenis ir cheminių
indikatorių duomenis.
4.3.1.25. Kaip teisingai šalinti kirpykloje
panaudotus skutimo peiliukus?
Surinkti
į
specialias
nedūžtančias,
nepraduriamas, sandariai uždaromas talpas.
Užpildžius talpą ne daugiau kaip 2/3, atliekos
užpilamos dezinfekcijos priemonės tirpalu,
skirtu kietų atliekų nukenksminimui. Atliekas
išlaikius dezinfekcijos priemonės gamintojo
nurodytą dezinfekcijos laiką, dezinfekcijos
tirpalas nupilamas, talpa sandariai uždaroma,

Sterilizacija,
darbo kontrolės
registras,
sterilizacijos
registravimas,
registras, registro
pildymas
Aštrūs
instrumentai,
šalinimas,
skutimosi
peiliukai,
panaudoti
instrumentai
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sutvirtinama stipria lipnia juosta ir šalinama
kaip buitinės atliekos.
4.3.1.26. Kiek laiko saugomas Sterilizatoriaus Registro
darbo kontrolės registras?
saugojimas, darbo
kontrolės registras
1 metus.
4.3.1.27. Ar galima rankų dezinfekcijos Dozatorius, rankų
priemonę naudoti be dozatoriaus?
dezinfekcija,
dezinfekcijos
Negalima.
priemonė
4.3.1.28. Kokie reikalavimai pažeistai kliento Pažeista
odai?
kliento oda
Turi būti nuvaloma sterilios vatos ar marlės
gabalėliu, suvilgytu odos dezinfekcijai skirta
priemone.
4.3.1.29. Ar
kirpėjoms?

būtini

darbo

oda,

drabužiai Darbo drabužiai,
kirpėja

Būtini. Darbo metu asmenys, teikiantys grožio
paslaugas, privalo dėvėti švarius darbo
drabužius, avėti darbo avalynę.
4.3.1.30. Kokia dezinfekcijos priemonė Dezinfekavimas,
tinkama kirpimo įrankiams dezinfekuoti?
dezinfekcijos
priemonė,
Tesės aktų nustatyta tvarka biocidinis produktas dezinfekantas,
arba medicinos priemonė, veikianti bakterijas, instrumentų
virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius.
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dezinfekantas,
biocidas
4.3.1.31. Ar kirpykloje prie praustuvių sienas Reikalavimai
būtina padengti plytelėmis?
sienoms,
sienų
danga, plytelės
Nebūtinai plytelėmis, svarbu kad tai būtų lygi,
atspari drėgmei danga.
4.3.1.32. Kaip tinkamai kirpykloje apruošti Elektriniai
panaudotus
elektrinius
prietaisus, prietaisai,
džiovintuvus?
džiovintuvai,
valymas
Valyti šluostant vienkartine popierine servetėle,
sudrėkinta instrumentų valiklio tirpalu.
4.3.1.33. Kiek laiko saugomi cheminiai Indikatorių
indikatoriai?
saugojimas,
cheminiai
1 metus.
indikatoriai
4.3.1.34. Ar instrumentų dalis t. y. šukų kotai Šukų
turi būti apsemti dezinfekcijos tirpalu?
dezinfekavimas
Taip, mirkomi instrumentai inde turi būti
visiškai apsemti dezinfekcijos tirpalu.
4.3.1.35. Ar galima instrumentus pakuoti į Krepinis
krepinį popierių ir sterilizuoti karšto oro popierius,
sterilizatoriuje?
pakavimo
medžiaga,
Pakavimo medžiaga turi atitikti sterilizatoriaus instrumentų
ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo įpakavimas,
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rekomendacijas ir sterilizacijos būdą. Jei
krepinio popieriaus gamintojo naudojimo
instrukcijoje nurodyta, kad šis popierius tinka
pakuoti gaminius, kurie bus sterilizuojami
karštame ore, tokiu atveju krepinis popierius
tinkamas, priešingu atveju – ne.
4.3.1.36. Ar grožio paslaugas teikiantys
asmenys, turi būti išklausę privalomuosius
higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos
mokymo kursus?

sterilizacija,
karšto
oro
sterilizatorius

Pirmosios
pagalbos mokymo
kursas,
pirmoji
pagalba, higienos
įgūdžiai, grožio
Taip. Prieš pradedant dirbti turi išklausyti paslaugos,
privalomojo pirmosios pagalbos mokymo reikalavimai
pagrindinę programą (programos kodas – PP), asmenims
Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją
programą (kodas HB) ir Privalomojo higienos
įgūdžių mokymo specialiąją programą (kodas
H3). Vėliau kas penkerius metus – privalomojo
pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą
(programos kodas – PT).
4.3.1.37. Ar reikia turėti grožio paslaugų Naudojimo
teikimui naudojamos įrangos ir prietaisų instrukcijos,
naudojimo instrukcijas?
naudojimo
aprašymai, įranga,
Taip, techninius dokumentus ir jų naudojimo prietaisai
aprašymus lietuvių kalba.
4.3.1.39. Kokie instrumentai dezinfekuojami Instrumentų
ultravioletinių spindulių įrenginyje?
dezinfekavimas,
sanitizatorius, UV
įrenginys

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai
ir mokymo periodiškumas
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išvalyti B kategorijos paslaugoms teikti naudoti
instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams
dezinfekcijos tirpalams ir karščiu.
4.3.1.41. Ar grožio salone galima naudoti Medicinos
medicinos priemones įrankių dezinfekcijai, priemonės,
kurios kaip medicinos prietaisai skirti dezinfekcija
asmens sveikatos priežiūros įrangoms
apruošti?
Taip. Svarbu naudoti pagal gamintojo nurodytą
paskirtį, naudojimo instrukcijas ir laikantis
tinkamumo naudoti terminų.
4.3.1.42. Kiek laiko galima laikyti supakuotus Sterilizacija,
sterilizuotus įrankius?
sterilizuotų
instrumentų
Supakuoti sterilizuoti įrankiai turi būti laikomi laikymas,
tiek laiko, kiek nurodo pakavimo medžiagos pakuočių
gamintojas.
saugojimas
4.3.1.43. Ar grožio salone turi būti įmonės Pirmosios
pirmosios pagalbos rinkinys ir kokia turi būti pagalbos rinkinys
jo sudėtis?
Turi turėti, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų kompetencijos teikiant pirmąją
medicinos pagalbą, pirmosios medicinos
pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos
rinkinių“, pateiktus reikalavimus įmonės
pirmosios pagalbos rinkiniui.
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4.3.1.44. Ar grožio salone reikia turėti Dezinfekantas,
naudojamų
dezinfekcinių
priemonių dezinfekcijos
instrukcijas?
priemonė,
naudojimo
Taip.
instrukcijos
4.3.1.45. Ar reikalingi kažkokie specialūs Indas
indai
švariems,
dezinfekuotiems instrumentams
instrumentams laikyti?
laikyti, talpyklos,
švarių
Taip, švarios, dezinfekuotos, uždengtos instrumentų
talpyklos.
laikymas
4.3.1.46. Kaip būtų galima apruošti plaukų Plaukų šepečiai,
šepečius po panaudojimo nenaudojant paruošimas
be
dezinfekcinio tirpalo?
dezinfekcijos,
instrumentų
Jeigu šepečiai nėra
patvarūs cheminiams valymas
dezinfekcijos tirpalams ir karščiui, juos
išvalytus galima dezinfekuoti ultravioletinių
spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje).
4.3.1.47. Ar reikia šepetėlius skirtus nagų Talpyklos, švarių
dailei laikyti uždaroje talpykloje?
instrumentų
laikymas,
Reikia, nes paruošti naudoti instrumentai šepetėliai
(išskyrus instrumentų, kurie buvo sterilizuojami
įpakuoti, pakuotes) turi būti laikomi tam skirtoje
švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje.
4.3.1.48. Kur reikia laikyti sterilizuotų Sterilizuotų
instrumentų pakuotes?
instrumentų
pakuotės,
instrumentų

Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
12 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
32 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
1 pr. 12 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
32 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"

209

Saugoti pakavimo medžiagos gamintojo pakuotės,
nurodytomis sąlygomis (jeigu gamintojas jas saugojimas,
nurodo).
laikymas
4.3.1.49. Kiek instrumentų rinkinių, teikiant Instrumentų
nagų priežiūros paslaugas grožio salone, skaičius, kiekis
privaloma turėti?
Instrumentų turi būti tiek, kad juos būtų galima
efektyviai valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti.
4.3.1.50. Ar turi dezinfekcijos priemonės Galiojimo laikas,
galiojimo terminus?
dezinfekcinės
priemonės
Taip.

4.3.1.51. Ar grožio paslaugų vartotojams LHP,
leidimas(jiems prašant) privaloma pateikti leidimą- higienos
pasas,
higienos pasą?
vartotojai
Taip, leidimo-higienos paso originalas arba jo
kopija turi būti pateiktas vartotojams matomoje
vietoje.
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4.3.1.52. Kur galima laikyti
vienkartinius rankšluosčius?
Švariems skalbiniams skirtose
uždarose spintose arba talpyklose.

švarius Rankšluosčiai,
švarūs skalbiniai,
rankšluosčių
švariose laikymas

4.3.1.53. Kur laikyti asmeninius ir darbo Drabužių
drabužius?
laikymas
Įrengtose atskirose spintose arba spintose su
pertvaromis.
4.3.1.54. Ar galima karpyti naudojamus Sterilizacija,
indikatorius?
indikatoriai,
karpymas
Draudžiama
naudoti
indikatorius
nesivadovaujant
indikatorių
gamintojo
nurodytomis naudojimo instrukcijomis.
4.3.1.55. Kada sterilizacijos procesas Sterilizacija,
sėkmingas?
indikatoriai,
sėkmingas
Kai po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus procesas
spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą
(etaloną).
4.3.1.56. Kokioms paslaugoms priskiriamos Barzdos
barzdos formavimo paslaugos?
formavimas,
grožio paslaugos
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715/pyQQKSsMYN
1 pr. 6.5.4 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
1 pr. 6.5.5 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
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Veido priežiūros paslaugoms.

4.3.1.57. Ar antakių korekcijai naudojamą B
kategorijos
pincetą reikia sterilizuoti?
paslaugos, antakių
korekcija, pincetai
Ne, jeigu nepažeidžiama kliento oda arba
gleivinė. B kategorijos paslaugoms teikti turi
būti naudojami tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti
daugkartiniai instrumentai.
4.3.1.58.
Ar
galima
sanitizatoriuje Sanitizatorius,
dezinfekuoti įrankius, skirtus manikiūrui?
manikiūras,
įrankių
Tik tuo atveju, jeigu nepažeidžiama paslaugos dezinfekcija,
B
gavėjo oda arba gleivinė, kai nekarpomos nagų kategorijos
odelės ir instrumentai
yra nepatvarūs paslauga
cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui.
4.3.2. APGYVENDINIMO PASLAUGOS
4.3.2.1. Kokiu periodiškumu turi būti Dušo
ragelis,
valomos ir dezinfekuojamos dušų ragelių dezinfekcija,
galvutės?
periodiškumas
Ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
4.3.2.2. Ar turint Sveikatos žinių atestavimo
pažymėjimą įrodantį, kad asmuo išklausęs
higienos įgūdžių mokymo programą baseinų
ir
pirčių
paslaugas
teikiantiems
darbuotojams, reikia atskiro pažymėjimo

Higienos įgūdžiai,
apgyvendinimo
paslaugų
darbuotojai

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
4.15 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
1 pr. 10 p.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
4.2 p., 1 pr. 12 p.

Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
551 p.
Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai
ir mokymo periodiškumas
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apgyvendinimo
darbuotojams?

paslaugas

teikiantiems

Taip, reikėtų išklausyti privalomojo higienos
įgūdžių mokymo specialiąją programą, kurios
kodas H6.
4.3.2.4. Kokie reikalavimai apgyvendinimo Rūkymo patalpos,
paslaugas teikiančiame objekte rūkymo rūkymo
vietos,
patalpoms ir vietoms?
reikalavimai
rūkymo vietoms
Turi būti atskirtos nuo patalpų (vietų), kuriomis
naudojasi ir nerūkantys apgyvenimo paslaugų
vartotojai, įrengtos atokiau nuo gyvenamosios ir
poilsio zonų. Rūkymo patalpos (vietos) pastate,
kuriame teikiamos apgyvendinimo paslaugos,
įrengiamos ir eksploatuojamos Lietuvos
higienos normos HN 122: 2006 „Rūkymo
patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir
organizacijose įrengimo ir eksploatavimo
reikalavimai“ nustatyta tvarka.
4.3.2.5. Kokia tvarka ir kur atliekami Vandens tyrimai,
vandens tyrimai legionelėms nustatyti?
geriamasis
vanduo,
Paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per legionelės
metus turi atlikti geriamojo vandens (šalto ir
karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms
nustatyti. Jeigu paslaugos teikiamos tik tam
tikru metų laiku, tyrimas atliekamas prieš
apgyvendinimo paslaugų teikimo sezono
pradžią. Papildomi vandens tyrimai atliekami,
kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti
daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.314
041/uGKuXObyWi
lent. 13 p.

Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
3.9., 17 p.

Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
54 p.
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vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar
remonto, kai diagnozuojami paslaugų vartotojų
susirgimai legionelioze.
Tyrimus atliekančių laboratorijų sąrašas
skelbiamas Nacionalinio akreditacijos biuro
svetainėje www.nab.lt
4.3.2.6. Ar galima vartotojui patiekti Patalynė,
išskalbtą, bet neišlygintą patalynę?
neišlyginta
Ne, turi būti tiekiami tik išlyginti.

4.3.2.7. Ar privaloma atlikti geriamojo
vandens tyrimą legionelėms, jei per metus
niekas nebuvo apgyvendinta?
Jei paslaugos teikiamos tik tam tikru metų laiku,
tai tyrimas turi būti atliekamas prieš pradedant
teikti paslaugas. Paslaugas galima pradėti teikti,
tik gavus laboratorinių tyrimų rezultatus
(tyrimas užtrunka 10 dienų) ir įsitikinus, kad
vandenyje nėra Legionella bakterijų.
4.3.2.8. Kokias dezinfekcines priemones
naudoti kaimo turizmo sodyboje tualetų ir
dušų grindų valymui bei dezinfekcijai?

Vandens tyrimai,
geriamasis
vanduo,
legionelės

Biocidai,
dezinfekcinės
priemonės,
paviršių
Vonioms (dušams), tualetams, juose esantiems dezinfekcija,
įrenginiams, inventoriui, paviršiams, kurie gali valymas
liesti su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuoti
naudojami teisės aktų nustatyta tvarka
autorizuoti biocidiniai produktai.

Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
47 p.
Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
54 p.

Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
7 p.
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4.3.2.9. Kur galima skalbti kaimo turizmo Skalbimas,
sodybos skalbinius?
skalbinių
tvarkymas,
Viešojoje arba apgyvendinimo paslaugų teikimo skalbykla
vietoje įrengtoje skalbykloje.

4.3.2.10. Kokie vandens tiekimo sistemos
profilaktikos darbai turi būti atliekami
kaimo turizmo sodyboje ir kur jie
registruojami?
Turi būti atliekamas terminis ar cheminis
nukenksminimas. Karšto vandens tiekimo
sistemoje vandens temperatūra kas 3 mėnesius
turi būti profilaktiškai pakeliama iki 66 °C ir
išlaikoma ne mažiau kaip 25 min. Šie darbai
registruojami
Profilaktinių
(techninių)
priemonių (darbų) registracijos žurnale (HN
118:2011 priedas)
4.3.2.11. Kur reikia laikyti valymo
inventorių?
Įrengtose atskirose patalpose ar specialiuose
uždaruose įrenginiuose (spintose, lentynose).

Profilaktikos
darbai, terminis
nukenksminimas,
termošokas,
registracijos
žurnalas

4.3.2.12. Kaip vykdoma karšto vandens
profilaktika?
Karšto vandens tiekimo sistemoje vandens
temperatūra pakeliama iki 66 0C ir išlaikoma ne
mažiau kaip 25 min.

Temperatūros
pakėlimas,
termošokas,
karštas vanduo,
profilaktika

Valymo
inventorius,
laikymas

Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
23 p.
Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
53 p., 57 p.

Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
27 p.
Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
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4.3.2.13. Ar sodybos šeimininkei reikia būti
pasitikrinus sveikatą ir turėti higienos ir
pirmosios pagalbos žinių
atestavimo
pažymėjimus, jei ji pati ir teikia visas
paslaugas?
Reikia. Asmenys, teikiantys apgyvendinimo
paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą
teisės akto nustatyta tvarka bei išklausę
privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios
pagalbos mokymo kursus.
4.3.3. PIRTIES PASLAUGOS

Sveikatos
tikrinimai, pirmoji
pagalba, higienos
įgūdžiai,
reikalavimai
darbuotojams

4.3.3.1. Kiek kaitinimosi patalpoje turi būti
patiesalų skirtų atsisėsti?
Patiesalų turi būti ne mažiau kaip kaitinimosi
patalpoje (-ose) vietų.

Patiesalai,
įrengimo
reikalavimai,
kaitinimosi
patalpa

4.3.3.2. Kokias medžiagas naudoti patalpų ir Patalpų valymas,
inventoriaus valymui?
inventoriaus
Pagal paskirtį atitinkančias valymo priemones. valymas, valymo
priemonės
4.3.3.3.
Kodėl
kaitinimosi
patalpoje
kaitinimo krosnis turi būti atitverta užtvara?
Siekiant apsaugoti pirties paslaugų vartotojus
nuo nudegimų.

Apsauga,
apsauginės
priemonės,
užtvara, kaitinimo
krosnis

53 p.
Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
59 p., 60 p.

Lietuvos higienos norma HN 39:2016 „Pirčių
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260
223/nxhGHOVBWx
25 p.
Lietuvos higienos norma HN 39:2016 „Pirčių
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260
223/nxhGHOVBWx
10 p.
Lietuvos higienos norma HN 39:2016 „Pirčių
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260
223/nxhGHOVBWx
23 p.
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4.3.3.4. Kas kiek laiko reikia valyti dušų
ragelių galvutes ir šiuos valymo darbus reikia
kur nors registruoti?
Dušo (-ų) ragelio (-ų) galvutė (-ės) valoma (-os)
ir dezinfekuojama (-os) ne rečiau kaip kartą per
mėnesį.
4.3.3.5. Kuriose pirties patalpose turi būti
pakabinti termometrai?
HN 39:2016 nereglamentuoja.
4.3.3.6.
Ar
daugkartinio
naudojimo
prausimosi inventorius (vonelės) turi būti
paženklintas?
HN 39:2016 nereglamentuoja.
4.3.4. SOLIARIUMO PASLAUGOS

Dušo
rageliai,
valymo
darbai,
dezinfekavimo
darbai

Lietuvos higienos norma HN 39:2016 „Pirčių
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260
223/nxhGHOVBWx
36 p.

Termometrai,
reikalavimai
patalpoms
Vonelės,
daugkartinio
naudojimo
inventorius

4.3.4.1. Kaip dažnai turi būti techniškai Soliariumo
tikrinama soliariumo įranga?
įranga, tikrinimas,
Gamintojo nurodytu periodiškumu pagal priežiūra
gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą.
4.3.4.2.
Ar
gali
soliariumas
būti
eksploatuojamas neveikiant vienam ar
keliems UV spindulių spinduoliams?
Negali būti eksploatuojamas, nes soliariumo
įranga turi būti techniškai tvarkinga.

UV
spinduliai,
spinduoliai,
soliariumo
lempos, gedimas

4.3.4.3. Ar keičiant UV spindulių spinduolius
būtina tai registruoti Soliariumo įrangos
techninės priežiūros darbų registre (4
priedas)?

UV
spinduliai,
spinduoliai,
soliariumo
lempos,
lempų

Lietuvos higienos norma HN 71:2009
„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.348
698/zTezLZSbGA
39 p.
Lietuvos higienos norma HN 71:2009
„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.348
698/zTezLZSbGA
27 p.
Lietuvos higienos norma HN 71:2009
„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.348
698/zTezLZSbGA
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Ne, 4 priede neregistruojami. Būtina registruoti
HN 71:2009 5 priede patvirtintos formos
Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių
spinduolių keitimo ir valymo darbų registre.
4.3.4.4. Ar sugedus soliariumo įrangai, būtina
tai registruoti Soliariumo įrangos techninės
priežiūros darbų registre?
Taip, reikia registruoti gedimą bei atliktus
techninius darbus.

keitimo
registravimas

41 p.

Techniniai darbai,
soliariumo įranga

Lietuvos higienos norma HN 71:2009
„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.348
698/zTezLZSbGA
39 p.
Lietuvos higienos norma HN 71:2009
„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.348
698/zTezLZSbGA
39 p., 41 p.

4.3.4.5. Kiek laiko turi būti saugomi Registrų
Soliariumo įrangos techninės priežiūros saugojimo laikas,
darbų ir Soliariumo įrangos ultravioletinių registrai
spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų
registrai.
Registrai saugomi 2 metus.
4.3.5. SKALBYKLŲ PASLAUGOS
4.3.5.1. Ar skalbėjai privalomas tęstinis
sveikatos mokymas?
Ne, yra numatytos privalomojo higienos įgūdžių
mokymo bendroji programa (kodas HB),
privalomojo higienos įgūdžių mokymo
specialioji programa (kodas H12) prieš
pradedant dirbti.

Higienos įgūdžiai,
apgyvendinimo
paslaugų
darbuotojai

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai
ir mokymo periodiškumas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.314
041/uGKuXObyWi
lent. 22 p.

4.3.6. LAIDOJIMO, ŠARVOJIMO PASLAUGOS
4.3.7. TATUIRUOČIŲ, PAPUOŠALŲ VĖRIMO PASLAUGOS
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4.3.7.1.
Ar
veriant
papuošalus
nepilnamečiams, neužtenka tėvų žodinio
sutikimo?
Ne, Draudžiama teikti papuošalų vėrimo
paslaugas
asmenims
iki
18
metų,
nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško
sutikimo.
4.3.8. SPORTO KLUBO PASLAUGOS

Papuošalų
vėrimas,
tėvų
sutikimas,
paslauga
nepilnamečiui

4.3.8.1. Kaip dažnai karšto vandens tiekimo Termošokas,
sistemoje atliekami termošokai?
terminė
Kas 3 mėnesius.
dezinfekcija,
vanduo
4.3.8.2. Kokia turi būti vandens čiaupe
tiekiamo
šalto
ir
karšto
vandens
temperatūra?
Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne
žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po
1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas
vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C
(išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo
atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).
4.3.8.3. Kur laikyti Profilaktinių (techninių)
priemonių (darbų) registracijos žurnalą?
sporto klubo paslaugų teikimo vietoje.

Vandens
temperatūra,
šaltas
vanduo,
karštas vanduo,
reikalavimai
vandeniui

Žurnalas,
profilaktinių
darbų žurnalas

Lietuvos higienos norma HN 117:2007 "Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302
715/pyQQKSsMYN
50 p.

Lietuvos higienos norma HN 123:2013 „Sporto
klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.449
947/SpgvMneNSr
32 p.
Lietuvos higienos norma HN 123:2013 „Sporto
klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.449
947/SpgvMneNSr
32 p.

Lietuvos higienos norma HN 123:2013 „Sporto
klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.449
947/SpgvMneNSr
36 p.
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4.3.8.4. Ar sporto klubo paslaugas Higienos įgūdžiai,
teikiantiems asmenims reikalinga išklausyti sporto
klubo
higienos įgūdžių mokymo programą?
darbuotojai
Sporto klubų paslaugas teikiantys darbuotojai,
tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys
daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų
sveikatai privalo prieš pradedant dirbti
išklausyti privalomąją higienos įgūdžių
mokymo bendrąją programą ir privalomąją
higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą
(kodai HB ir H5)
4.3.9. BASEINO PASLAUGOS

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar)
pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir
veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai
ir mokymo periodiškumas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.314
041/uGKuXObyWi
lent. 11 p.

4.3.9.1. Kokie vandens kokybės rodikliai Informacija, vieša
turės būti pateikti viešai?
informacija
Informacija apie baseino vandens ir patalpos,
kurioje įrengtas baseinas, temperatūrą.

Lietuvos higienos norma HN 109:2016
„Baseinų visuomenės sveikatos saugos
reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6476c281
b54e11e6a3e9de0fc8d85cd8
6 p.
Lietuvos higienos norma HN 109:2016
„Baseinų visuomenės sveikatos saugos
reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6476c281
b54e11e6a3e9de0fc8d85cd8
59 p.

4.3.9.2. Kada reikia atlikti geriamojo vandens
(šalto ir karšto) mikrobiologinius tyrimus?
Ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi būti
atliekamas geriamojo vandens (šalto ir karšto)
mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai
vandens tiekimo sistema pradedama naudoti
daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po
vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar
remonto, kai diagnozuojama susirgimų
legionelioze.

Geriamasis
vanduo,
legionelės,
mikrobiologiniai
tyrimai
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4.3.9.3. Kokios higienos normos reikalavimus
turi atitikti apgyvendinimo paslaugų teikimo
vietoje įrengto kubilo priežiūra?
Lietuvos higienos normos HN 109:2016
„Baseinų visuomenės sveikatos saugos
reikalavimai“ reikalavimus.

Kubilas, kubilo
priežiūra,
reikalavimai
kubilui

Lietuvos higienos norma HN 118:2011
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai"
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392
158/spvZoliMdf
12 p.
Lietuvos higienos norma HN 109:2016
„Baseinų visuomenės sveikatos saugos
reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6476c281
b54e11e6a3e9de0fc8d85cd8

4.4. KONTROLĖS PROCEDŪROS IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
4.4.1. KONTROLĖ
4.4.1.1. Kaip dažnai tikrinami mokyklų Kontrolės dažnis
neformaliojo ugdymo skyriai?
Objekto visuomenės sveikatos saugos kontrolės
dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei
objektas yra priskirtas.
4.4.1.2. Kur galima sužinoti ar vykdoma Kontrolės
data,
veikla bus einamais metais kontroliuojama? periodinė
Pasitikrinti, ar veiklos vykdymo vietoje kontrolė, sąrašas
einamaisiais metais planuojama atlikti periodinę
valstybinę visuomenės sveikatos saugos
kontrolę, galima susipažinus su Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro periodinės

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamentas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.385
677/cBXItZDEBK
13 pr. 8 p.
http://nvsc.lrv.lt/lt/administracineinformacija/ukio-subjektu-prieziura/prieziurosplanai/2018-m-visuomenes-sveikatos-saugosprieziuros-planai
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tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos
kontrolės
planu,
adresu
https://nvsc.lrv.lt.
4.4.1.3. Kodėl grįžtamoji kontrolė vykdoma iš Grįžtamoji
anksto neįspėjus?
kontrolė
Kadangi svarbu įsitikinti ar iš tiesų pašalinti
nustatyti pažeidimai. Tokia tvarka nustatyta
Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamente.
4.4.2. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
4.4.2.1. Per kiek dienų reaguojate į Skundai,
nusiskundimus?
prašymai, skundų
Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nagrinėjimas
nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų
asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti
tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per
20 darbo dienų nuo prašymo gavimo
institucijoje dienos.
4.5. APLINKOS VEIKSNIŲ VERTINIMAS

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamentas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.385
677/cBXItZDEBK
39 p.
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų
aptarnavimo
viešojo
administravimo
subjektuose taisyklės
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.303
479/gtQGlzkavT
25 p.

4.5.1. KARŠTAS VANDUO
4.5.1.1. Kokia turi būti geriamojo karšto Karštas vanduo,
vandens čiaupe temperatūra?
vandens
Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas
ir paleistas vanduo).

Lietuvos higienos norma HN 24:2003
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216
309/QHdImxGpIa
40.2 p.
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4.5.1.2. Kodėl reikia pakelti karšto vandens Termošokas,
temperatūrą iki 66 laipsnių C ?
vandens
Siekiant užtikrinti, kad žūtų bakterijos.
temperatūra

Lietuvos higienos norma HN 24:2003
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216
309/QHdImxGpIa

5.1. Biocidiniai produktai (biocidai)
5.1.1. Ką reikia daryti norint tiekti į Biocidinis produktas,
rinką biocidinį produktą?
biocidas, autorizacija,
autorizacijos
Biocidiniai produktai gali būti tiekiami liudijimas, apdorotas
rinkai ar naudojami tik jeigu jiems išduotas gaminys, veikliosios
autorizacijos liudijimas pagal Europos medžiagos, tiekimas,
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. pateikimas, rinka.
528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p.
1).

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1).
EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex
(17 straipsnio 1 punktas)

5.1.2 Kaip man sužinoti ar mano Biocidinis produktas,
produktas yra biocidinis produktas?
biocidas, dezinfekcija,
kenkėjai, autorizacija,
Produktas, kuris atitinka biocidinio autorizacijos
produkto apibrėžimą pagal Europos liudijimas, apdorotas
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. gaminys, veikliosios
528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo medžiagos, tiekimas,
rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. pateikimas.
1) turi būti laikomas biocidiniu produktu.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1).
EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex
(3 straipsnio 1 punkto (a))

5.1.3. Kokie įkainiai biocidinių produktų Biocidinis produktas,
liudijimo keitimo/išdavimo?
biocidas, autorizacija,

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000
m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl
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autorizacijos
Įkainiai yra labai skirtingi, atsižvelgiant į liudijimas, veikliosios
autorizacijos liudijimo išdavimo procedūrą, medžiagos, tiekimas,
nustatyti pagal Lietuvos Respublikos pateikimas.
Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458
(TAR, 2014-12-19, Nr. 20140).
5.1.4. Kokie yra nustatyti terminai dėl Biocidinis produktas,
biocidinių
produktų
liudijimo biocidas,
terminai,
išdavimo/keitimo?
autorizacija,
autorizacijos
Terminai gali būti skirtingi, atsižvelgiant į liudijimas, veikliosios
autorizacijos liudijimo išdavimo/keitimo medžiagos, tiekimas,
procedūras, pagal Europos Parlamento ir pateikimas.
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1),
maksimalus terminas – 550 dienų.
5.1.5. Ar galite rekomenduoti įmonę, Dezinfekcija,
kuri vykdytų dezinfekciją/deratizaciją kenkėjai, deratizacija,
(kenkėjų kontrolę) ir pan.?
rekomendacijos,
įmonės,
Valstybinė
Kokios įmonės vykdo
akreditavimo, licencijų
dezinfekciją/deratizaciją (kenkėjų
sąrašas.
kontrolę) yra paskelbta Valstybinės
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
internetiniame puslapyje (Juridinių asmenų
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų
licencijų sąrašas).
5.1.6. Kada reikia autorizuoti biocidinį Biocidinis produktas,
produktą?
biocidas,
kenkėjai,

konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo (2014 m. gruodžio 15
d. Nr. 1442)
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52fa04e0
878311e495dc9901227533ee
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1).
EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex

https://www.vaspvt.gov.lt/node/150

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
224

paskirtis, autorizacija,
autorizacijos
liudijimas, veikliosios
medžiagos, tiekimas į
rinką,
pateikimas,
naudojimas.

Norintys Lietuvoje (ar kitoje šalyje) tiekti į
rinką ir naudoti biocidinį produktą turi jį
autorizuoti pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1)
5.1.7. Kaip sužinoti ar biocidinis Biocidinis produktas,
produktas yra autorizuotas?
biocidas, dezinfekcija,
kenkėjai, autorizacija,
Autorizuotus biocidinius produktus galite autorizacijos
rasti
duomenų
bazėje: liudijimas, veikliosios
https://biocidai.nvsc.lt/favicon.ico
medžiagos, tiekimas,
pateikimas
5.1.8. Jeigu biocidinis produktas Biocidinis produktas,
autorizuotas kitoje ES šalyje, ar galima biocidas, autorizacija,
tiekti LT?
autorizacijos
liudijimas, apdorotas
Ne negalima. Nacionalinis autorizacijos gaminys, veikliosios
liudijimas,
yra
administracinis medžiagos, tiekimas,
dokumentas, kuriuo valstybės narės pateikimas
kompetentinga institucija suteikia teisę
savo teritorijoje ar tam tikroje jos dalyje
tiekti į rinką ir naudoti biocidinį produktą.
5.1.9. Kas tikrina biocidinius produktus Biocidinis produktas,
parduotuvėje?
biocidas, dezinfekcija,
kenkėjai, autorizacija,
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos autorizacijos
tarnyba
liudijimas, apdorotas
gaminys, veikliosios
medžiagos, tiekimas,
pateikimas

tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1).
EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex
(3 straipsnio 1 p. (m))

https://biocidai.nvsc.lt/favicon.ico

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1)
EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex
(3 straipsnio 1 p. (m))

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
„Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58B15DCB1CF8
/PFhgBmaEBx
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(3.6 punktas)
5.1.10. Kas yra biocidinių produktų Biocidinis produktas,
grupė?
biocidinių produktų
grupė,
biocidas,
Biocidinių produktų grupė – grupė panaši, dezinfekcija,
biocidinių produktų, kurių:
kenkėjai, autorizacija,
i) panaši paskirtis;
autorizacijos
ii) tos pačios veikliosios medžiagos;
liudijimas, apdorotas
iii) panaši sudėtis ir apibrėžti sudėties gaminys, veikliosios
pakitimai ir
medžiagos, tiekimas,
iv) panašus rizikos ir efektyvumo lygis;
pateikimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1).
EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex
(3 straipsnio 1(s) terminas)

5.1.11 Kaip man surasti Europinį Biocidinis produktas,
biocidinių produktų registrą (R4BP)?
biocidas, autorizacija,
autorizacijos
Galima naudotis google (įvesti R4BP)
liudijimas, tiekimas,
Nuoroda:
pateikimas, registras,
https://echa.europa.eu/support/dossierduomenų bazė, ECHA
submission-tools/r4bp
5.1.12. Kas yra apdorotas gaminys?
Biocidinis produktas,
biocidas,
apdorotas
Apdorotas gaminys – medžiaga, mišinys gaminys, medžiaga,
arba gaminys, kurie apdoroti vienu ar veikliosios medžiagos,
daugiau biocidinių produktų, arba į kuriuos tiekimas, pateikimas.
sąmoningai įdėta vienas arba daugiau
biocidinių produktų;
5.1.13 Ar man reikia įteisinti/autorizuoti Biocidinis produktas,
biocidinį produktas prieš atvežant į biocidas, autorizacija,
Lietuvos rinką?
autorizacijos
liudijimas, veikliosios

https://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/r4bp

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1).
EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex
(3 straipsnio 1(l) terminas)
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1).
EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex
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Taip
reikia.
Biocidinio
produkto
saugojimas Lietuvos teritorijoje prieš
pateikimą į rinką yra vertinamas kaip
„naudojimas“, todėl biocidinis produktas
turi būti autorizuotas.
5.1.14. Kokie yra biocidinių produktų
autorizacijos tipai?

medžiagos, tiekimas,
pateikimas.

(3 straipsnio 1(k) terminas)

Biocidinis produktas,
biocidas, dezinfekcija,
kenkėjai, autorizacija,
Biocidinių produktų tipai yra 22, suskirstyti autorizacijos
į pagrindines 4 grupes:
liudijimas, apdorotas
1. Dezinfekantai;
gaminys, veikliosios
2. Konservantai;
medžiagos, tiekimas,
3. Kenkėjų kontrolė;
pateikimas, tipai.
4. Kiti biocidiniai produktai.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1)
EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex
(V priedas)

5.1.15. Kas atlieka biocidinių produktų Biocidinis produktas,
autorizaciją Lietuvoje?
biocidas, autorizacija,
autorizacijos
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras liudijimas, veikliosios
atlieka daugelio tipų biocidinių produktų medžiagos, tiekimas,
autorizaciją.
pateikimas, registras.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybai
– pagal kompetenciją autorizuoja priskirtus
biocidinius produktus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
„Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58B15DCB1CF8
/PFhgBmaEBx
(3.5 ir 3.4.10 punktai)

5.1.16. Kokios veikliosios medžiagos gali Biocidinis produktas,
būti biocidiniuose produktuose?
biocidas, autorizacija,
autorizacijos
Biocidiniuose produktuose gali būti liudijimas, apdorotas
patvirtintos
veikliosios
medžiagos gaminys, veikliosios
(https://echa.europa.eu/lt/regulations/bioci medžiagos, tiekimas,
dal-products-regulation/approval-of-

https://echa.europa.eu/lt/regulations/biocidalproducts-regulation/approval-of-activesubstances/list-of-approved-active-substances
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
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active-substances/list-of-approved-active- pateikimas,
substances), medžiagos iš Reglamento (ES) ECHA.
Nr. 528/2012 I priedo ir vertinamos
medžiagos iš Peržiūrėjimo programos
reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedo
(https://echa.europa.eu/lt/regulations/bioci
dal-products-regulation/approval-ofactive-substances/existing-activesubstance).
5.1.17. Kas yra 95 straipsnio sąrašas?

tipai,

tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1) I priedas.
https://echa.europa.eu/lt/regulations/biocidalproducts-regulation/approval-of-activesubstances/existing-active-substance

Biocidinis produktas,
biocidas, autorizacija,
autorizacijos
liudijimas, veikliosios
medžiagos, tiekimas,
pateikimas,
tipai,
patvirtintos veikliosios
medžiagos, ECHA.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167,
p. 1)
EUR-Lex - 32012R0528 - EN - EUR-Lex
(95 straipsnis)

5.2.1. Kur/kaip/kada reikia notifikuoti Kosmetika,
kosmetikos gaminį?
kosmetikos gaminiai,
notifikacija, portalas,

2009 m. lapkričio 30 d. patvirtinto Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
tiekimo rinkai ir jų naudojimo 95 straipsnio
1 dalis nustato, kad veikliosios medžiagos
ir (arba) produkto tiekėjas turi būti įrašytas
į šiame straipsnyje nurodytą sąrašą (95
straipsnio sąrašas) arba turėtų sąraše
esančio asmens sutikimo raštą.

http://echa.europa.eu/web/guest/informationon-chemicals/active-substance-suppliers

Europos cheminių medžiagų agentūra
skelbia
sąrašą
savo
tinklapyje:
http://echa.europa.eu/web/guest/informatio
n-on-chemicals/active-substancesuppliers
5.2. Kosmetikos gaminiai (kosmetika)

228

Prieš pateikiant kosmetikos gaminį rinkai Europos
Komisija,
yra
būtina
pranešti
vadovaujantis vadovas, pranešimas,
Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 13 atsakingas asmuo.
straipsnio nuostatomis (notifikavimas).
Pranešimai apie į Lietuvos rinką tiekiamus
kosmetikos
gaminius teikiami
per
Pranešimo (notifikavimo) apie kosmetikos
gaminius portalą.
5.2.2. Kas yra atsakingas asmuo?
Kosmetika,
kosmetikos gaminiai,
Atsakingas asmuo – fizinis arba juridinis notifikacija, portalas,
asmuo, pirmą kartą Europos Sąjungos Europos
Komisija,
rinkai pateikęs kosmetikos gaminį. Jis yra vadovas, pranešimas,
atsakingas, kad kosmetikos gaminys rinkai atsakingas
asmuo,
atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 ženklinimas
dėl kosmetikos gaminių, reikalavimus.
5.2.3. Kas turi būti ant kosmetikos Kosmetika,
gaminio etiketės?
kosmetikos gaminiai,
notifikacija, portalas,,
Privaloma
ženklinimo
informacija pranešimas, atsakingas
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 asmuo, ženklinimas,
dėl kosmetikos gaminių,19 straipsnyje.
etiketės, teiginiai.
5.2.4. Ko negali būti ant kosmetikos Kosmetika,
gaminio etiketės?
kosmetikos gaminiai,
notifikacija, portalas,
Ženklinant,
pateikiant
rinkai
ir pranešimas, atsakingas
reklamuojant
kosmetikos
gaminius, asmuo, ženklinimas,
draudžiama
naudoti
formuluotes, etiketės, teiginiai.
pavadinimus, prekės ženklus, vaizdinius ar

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R122320160812&from=EN
(13 straipsnis)

2009 m. lapkričio 30 d. patvirtinto Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R122320160812&from=EN
(4, 5 straipsniai)
2009 m. lapkričio 30 d. patvirtinto Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R122320160812&from=EN
(19 straipsnis)
2009 m. lapkričio 30 d. patvirtinto Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R122320160812&from=EN
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kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita
prasme įteigtų, kad gaminiai turi savybių
arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi.

5.2.5. Kokius dokumentus atsakingam Kosmetika,
asmeniui reikia turėti, norint tiekti kosmetikos gaminiai,
kosmetikos gaminį?
notifikacija, portalas,
pranešimas, atsakingas
Turi būti parengta Gaminio informacinė asmuo, ženklinimas,
byla pagal 2009 m. lapkričio 30 d. etiketės,
teiginiai,
patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos saugos
ataskaita,
reglamento (EB) Nr. 1223/2009 11 gaminio informacinė
straipsnyje keliamus reikalavimus.
byla.
5.2.6. Kur rasti kosmetikos gaminių Kosmetika,
notifikavimo portalo nuorodą?
kosmetikos gaminiai,
atsakingas
asmuo,
Norėdami pateikti pranešimą
apie ženklinimas, etiketės,
kosmetikos gaminį per Portalą, atidžiai nekokybiškas, bloga
sekite
šiuos
žingsnius: konsistencija/kvapas/s
1. Spauskite žemiau esančią nuorodą arba palva,
sugedęs,
nukopijuokite ją ir įveskite į savo interneto grąžinimas, skundas.
naršyklės adresų juostą:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documen
ts/12943/attachments/1/translations
Pagal šią nuorodą atsivers Vartotojo
vadovas, kuriame išsamiai paaiškinta, kaip
prisijungti ir naudotis Portalu;

(20 straipsnis)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0
655&from=EN
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/248
47
2009 m. lapkričio 30 d. patvirtinto Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1
223-20160812&from=EN
(11 straipsnis)
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5.2.7. Ar reikalingas higienos pasas, Kosmetika,
norint gaminti kosmetikos gaminį?
kosmetikos gaminiai,
notifikacija, portalas,
Taip reikalingas, pagal 2002 m. gegužės 16 pranešimas, atsakingas
d. Lietuvos Respublikos visuomenės asmuo,
saugos
sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 ataskaita,
gaminio
21 straipsnio 4 (12) punktas numato informacinė
byla,
kosmetikos gamybą, kaip veiklą, kuriai gamintojas, higienos
reikalingas higienos pasas.
pasas.

2002 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos
visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr.
IX-886.

5.2.8. Kas vykdo kosmetikos gaminių Kosmetika,
priežiūrą?
kosmetikos gaminiai,
priežiūra, atsakingas
Kosmetikos gaminių platinimo vietose asmuo, ženklinimas,
priežiūra vykdo Valstybinė vartotojų teisių etiketės,
teiginiai,
apsaugos tarnyba.
saugos
ataskaita,
Kosmetikos gaminių naudojimo vietose - gaminio informacinė
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras byla.
pagal priskirtas sritis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.
sausio 3 d. nutarimas Nr. 24, Dėl 2013 m.
birželio 26 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl 2009 m.
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl
kosmetikos gaminių įgyvendinimo“ pakeitimo

5.2.9. Kokie gaminiai turi turėti saugos Kosmetika,
ataskaitą?
kosmetikos gaminiai,
notifikacija, portalas,
Visi kosmetikos gaminiai turi turėti saugos pranešimas, atsakingas
ataskaitą.
asmuo, ženklinimas,
etiketės,
teiginiai,
saugos
ataskaita,
gaminio informacinė
byla.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.167
900/LTzobmDAZV
(21 straipsnio 4 (12))

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c58b2a80f52011e7a20
bfa7c2b23a6b2
2009 m. lapkričio 30 d. patvirtinto Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1
223-20160812&from=EN
(21 straipsnio 4 (12))
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5.2.10. Kas yra saugos ataskaita?

Kosmetika,
kosmetikos gaminiai,
atsakingas
asmuo,
saugos
ataskaita,
gaminio informacinė
byla.

Saugos ataskaita yra Gaminio informacijos
bylos dalis, parengta vadovaujantis
Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 I priedu,
kuri įrodo, kad tiekiamas kosmetikos
gaminys yra saugus žmonių sveikatai, jei
naudojamas laikantis įprastų ar numatomų
naudojimo reikalavimų.
5.2.11. Kur ir kaip turi būti saugoma Kosmetika,
gaminio informacinė byla?
kosmetikos gaminiai,
atsakingas
asmuo,
Gaminio informacinė byla turi būti ženklinimas, etiketės,
saugoma atsakingo asmens etiketėje saugos
ataskaita,
nurodytu adresu elektronine ar kita forma. gaminio informacinė
Gaminio informacijos byloje pateikta byla.
informacija pateikiama tos valstybės narės
kompetentingoms institucijoms lengvai
suprantama kalba.
5.2.12.
Kokios
medžiagos
yra Kosmetika,
draudžiamos/ribojamos
kosmetikos kosmetikos gaminiai,
gaminiuose?
draudžiamos,
ribojamos medžiagos,
Kosmetikos gaminiuose negali būti atsakingas
asmuo,
draudžiamų
medžiagų,
nurodytų ženklinimas, etiketės,
Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priede, teiginiai.
ir ribojamų medžiagų, kurios panaudotos
nesilaikant
Reglamento
(EB)
Nr.
1223/2009 III priede nustatytų reikalavimų.

2009 m. lapkričio 30 d. patvirtinto Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1
223-20160812&from=EN
(10 straipsnis)
2009 m. lapkričio 30 d. patvirtinto Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1
223-20160812&from=EN
(11 straipsnio 3 punktas)
2009 m. lapkričio 30 d. patvirtinto Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1
223-20160812&from=EN
(14 straipsnio 1 (a), (b) punktai)
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5.2.13. Kas atsakingas už teisingą Kosmetika,
kosmetikos gaminių paženklinimą?
kosmetikos gaminiai,
atsakingas
asmuo,
Atsakingas asmuo (fizinis arba juridinis ženklinimas, etiketės,
asmuo, pirmą kartą Europos Sąjungos teiginiai,
gaminio
rinkai pateikęs kosmetikos gaminį) informacinė byla.
užtikrina, kad būtų laikomasi ženklinimo
reikalavimų

2009 m. lapkričio 30 d. patvirtinto Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių.

5.2.14. Kas tikrina kosmetikos gaminius Kosmetika,
parduotuvėse?
kosmetikos gaminiai,
tarnyba,
atsakingas
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos asmuo, ženklinimas,
tarnyba.
etiketės, teiginiai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.
sausio 3 d. nutarimas Nr. 24, Dėl 2013 m.
birželio 26 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl 2009 m.
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl
kosmetikos gaminių įgyvendinimo“ pakeitimo.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1
223-20160812&from=EN
(5 straipsnio 1 punktas)

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c58b2a80f52011e7a20
bfa7c2b23a6b2
(3.2. punktas)
5.3. Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas
5.3.1. Kas yra išlyga geriamojo vandens Išlyga,
geriamasis
toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vanduo, vandentiekis,
vertei?
vandentiekio
skirstomieji
tinklai,
Leidimas ribotą laikotarpį tam tikroje toksiniai (cheminiai)
vandens tiekimo objekto teritorijoje viešai rodikliai; parametrų
tiekti geriamąjį vandenį, kurio vienas ar keli vertės.
toksiniai (cheminiai) rodikliai viršija teisės
aktuose nustatytas ribines rodiklių vertes,
nustatytas Lietuvos higienos normoje HN

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9893688FA176/h
gcjCnKNmv
(2 str. 2 d.)
Lietuvos higienos norma HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“,
patvirtinta
Lietuvos
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24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir
kokybės reikalavimai“.

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003
m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2099D15473C7/
QHKOCbzzGH

5.3.2.Kas yra išlygos geriamojo vandens Išlyga,
geriamasis
toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei vanduo, vandentiekis,
taikymo sąlygos?
vandentiekio
skirstomieji
tinklai,
Sąlygos, kuriomis išlyga nekelia toksiniai (cheminiai)
potencialaus pavojaus žmonių sveikatai rodikliai; parametrų
(Išlygos sąlygas išduoda NVSC (įgaliotas vertės.
NVSC VD).

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9893688FA176/h
gcjCnKNmv

5.3.3. Kokia yra išlygos geriamojo
vandens toksinio (cheminio) rodiklio
ribinei vertei sąlygų išdavimo tvarka?
Savivaldybės
vykdomoji
institucija
pateikia prašymą NVSC su būtinais
dokumentais ir informacija.

Išlyga,
geriamasis
vanduo, vandentiekis,
vandentiekio
skirstomieji
tinklai,
toksiniai (cheminiai)

Lietuvos higienos norma HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003
m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2099D15473C7/
QHKOCbzzGH
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9893688FA176/h
gcjCnKNmv
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rodikliai;
NVSC išlygos sąlygas išduoda per 20 darbo vertės.
dienų, jeigu nustato, kad tokia išlyga
nekelia potencialaus pavojaus žmonių
sveikatai ir vandens tiekėjai ėmėsi realių
veiksmų tiems rodikliams atkurti bei
informuoti geriamojo vandens vartotojus.
Jeigu pateikti ne visi dokumentai ar
informacija, siunčiamas raštas apie
nustatytus trūkumus su prašymu pateikti
papildomą informaciją.
Jeigu nusprendžiama neišduoti sąlygų,
siunčiamas raštas, kuriuo motyvuotai
atsisakoma išduoti išlygos sąlygas. Išlyga
taikoma kuo trumpesnį laiką, ne ilgiau kaip
trejus metus.

parametrų

Lietuvos higienos norma HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003
m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2099D15473C7/
QHKOCbzzGH

Papildoma informacija apie išlygų taikymą:
Savivaldybės vykdomoji institucija gali
leisti ribotą laikotarpį viešai tiekti geriamąjį
vandenį (taikyti išlygą geriamojo vandens
toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei).
Išlyga taikoma ne ilgiau kaip 3 m.
Savivaldybės vykdomoji institucija pateikia
prašymą NVSC su būtinais dokumentais ir
informacija. NVSC išduoda išlygos
geriamojo vandens toksinio (cheminio)
rodiklio ribinei vertei sąlygas.
Jeigu ketinama antrą kartą taikyti išlygą,
savivaldybės vykdomoji institucija pateikia
prašymą NVSC su būtinais dokumentais ir
informacija, NVSC perduoda Europos
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Komisijai patikrinimo medžiagą ir nurodo
sprendimo antrą kartą taikyti išlygą
motyvus. Išlyga antrą kartą taikoma ne
ilgiau kaip 3 m.
Išskirtinėmis aplinkybėmis išlyga gali būti
taikoma trečią kartą, šį leidimą gali suteikti
Europos Komisija ir gali leisti ją taikyti ne
ilgiau kaip 3 m.
Išlyga,
geriamasis
vanduo, vandentiekis,
vandentiekio
skirstomieji
tinklai,
toksiniai (cheminiai)
Savivaldybės vykdomosios institucijos rodikliai; parametrų
prašymas su būtinais dokumentais ir vertės.
informacija (jie nurodyti Lietuvos higienos
normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens
saugos
ir
kokybės
reikalavimai“)
pateikiamas NVSC.
5.3.4. Kur reikia kreiptis, norint gauti
išlygos geriamojo vandens toksinio
(cheminio) rodiklio ribinei vertei
sąlygas?

5.3.5. Kokius dokumentus reikia pateikti,
norint gauti išlygos geriamojo vandens
toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei
taikymo sąlygas?

Išlyga,
geriamasis
vanduo, vandentiekis,
vandentiekio
skirstomieji
tinklai,
toksiniai (cheminiai)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9893688FA176/h
gcjCnKNmv
Lietuvos higienos norma HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003
m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2099D15473C7/
QHKOCbzzGH
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9893688FA176/h
gcjCnKNmv

1. Laisvos formos prašymą;
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2. dokumentus, kuriuose būtų nurodyta ši rodikliai; parametrų
informacija apie konkrečią vandens tiekimo vertės, sąlygos.
objekto teritoriją ar jos dalį:
2.1. toksinio (cheminio) rodiklio ar
parametro vertės geriamajame vandenyje
neatitikties nustatytiems reikalavimams
priežastis ir išlygos taikymo motyvai;
2.2. konkretus toksinis (cheminis) rodiklis
ar parametro vertė, atitinkami ankstesnės
priežiūros rezultatai: tyrimų skaičius,
rodiklio ar parametro mažiausia ir
didžiausia vertės bei mediana (per ne
ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį);
2.3. siūloma didžiausia laikinoji leidžiama
rodiklio ar parametro vertė;
2.4. geografinė teritorija;
2.5. per dieną tiekiamo geriamojo vandens
kiekis;
2.6. gyventojų, kuriems gali turėti įtakos
išlygos taikymas, skaičius;
2.7. maisto tvarkymo subjektų, kuriems gali
turėti įtakos išlygos taikymas (rodiklio ar
parametro vertės pažeidimo poveikio
kiekvieno maisto tvarkymo subjekto
gaminamų galutinių produktų saugai
tikimybės įvertinimas), sąrašas, raštu
suderintas su teritorine valstybine maisto ir
veterinarijos tarnyba;
2.8. siūloma programinės priežiūros tvarka,
raštu suderinta su teritorine valstybine
maisto ir veterinarijos tarnyba;

Lietuvos higienos norma HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003
m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2099D15473C7/
QHKOCbzzGH
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2.9. priemonių, kurių reikia imtis, kad per
ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta
geriamojo vandens toksinio (cheminio)
rodiklio ar parametro vertė, kalendorinis
planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės
priemonės;
2.10. numatoma gyventojų informavimo
tvarka;
2.11. siūloma išlygos taikymo laikotarpio
trukmė.
5.3.6. Per kiek laiko išduodamos išlygos Išlyga,
geriamasis
geriamojo vandens toksinio (cheminio) vanduo, vandentiekis,
rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygos?
vandentiekio
skirstomieji
tinklai,
NVSC išlygos sąlygas išduoda per 20 toksiniai (cheminiai)
darbo dienų, jeigu nustato, kad tokia išlyga rodikliai; parametrų
nekelia potencialaus pavojaus žmonių vertės įkainiai.
sveikatai ir vandens tiekėjai ėmėsi realių
veiksmų tiems rodikliams atkurti bei
informuoti geriamojo vandens vartotojus.
Jeigu pateikti ne visi dokumentai ar
informacija, siunčiamas raštas apie
nustatytus trūkumus su prašymu pateikti
papildomą informaciją.

5.3.7. Išlygos geriamojo vandens toksinio
(cheminio) rodiklio ribinei vertei
taikymo sąlygų išdavimo įkainiai
Paslauga nemokama

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9893688FA176/h
gcjCnKNmv
Lietuvos higienos norma HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003
m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2099D15473C7/
QHKOCbzzGH

Išlyga,
geriamasis
vanduo, vandentiekis,
vandentiekio
skirstomieji
tinklai,
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toksiniai (cheminiai)
rodikliai; parametrų
vertės, įkainiai.
5.4. Nuodingosios medžiagos
5.4.1. Leidimo veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis išdavimo procedūra
5.4.1.1. Kokiais atvejais reikalingas Nuodingosios
leidimas
veiklai,
susijusiai
su medžiagos, cheminės
nuodingosiomis medžiagomis?
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
Kai vykdoma veikla (gamyba, tiekimas veikla
su
rinkai, naudojimas), susijusi su 1, 2 ir 3 nuodingosiomis
kategorijos ūmiai toksiškomis, 1A ir 1B medžiagomis.
kategorijos kancerogeninėmis, 1A ir 1B
kategorijos mutageninėmis, 1A ir 1B
kategorijos
toksiškai
veikiančiomis
reprodukciją, 1 kategorijos specifiškai
toksiškomis konkrečiam organui po
vienkartinio poveikio, 1 kategorijos
specifiškai
toksiškomis
konkrečiam
organui po kartotinio poveikio cheminėmis
medžiagomis ir (ar) mišiniais
5.4.1.2. Kokias atvejais nereikalingas Nuodingosios
leidimas,
veiklai,
susijusiai
su medžiagos, cheminės
nuodingosiomis
medžiagomis,
nors medžiagos, leidimas,
medžiaga priskiriama nuodingosioms?
leidimo
išdavimas,
veikla
su
Veiklai, susijusiai su: biocidiniais nuodingosiomis
produktais; pagal REACH reglamentą medžiagomis.
autorizuotomis cheminėmis medžiagomis;
nafta ir akmens anglimi, naudojamomis

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(4 str. 2 p. )

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(1 str. 2 d.)
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl
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kaip kuras; augalų apsaugos produktais,
išskyrus fumigantus; taip pat šiai Lietuvos
Respublikos cheminių medžiagų ir
preparatų įstatymo 1 str. 3 dalyje nurodytai
veiklai:
1) atliekų tvarkymo;
2) radioaktyviųjų medžiagų ir jų turinčių
preparatų tvarkymo;
3) sprogmenų ir ginkluotės, jeigu jie skirti
sprogdinimo arba pirotechnikos tikslams,
ženklinimo ir pakavimo;
4) galutiniam vartotojui skirtų gaminių:
kosmetikos gaminių, maisto produktų,
pašarų, vaistų ir veterinarinių preparatų,
taip pat invazinių medicinos įtaisų ar įtaisų,
naudojamų tiesioginiam fiziniam sąlyčiui
su žmogaus kūnu, tvarkymo;
5) tranzitu gabenamų cheminių medžiagų ir
preparatų, kuriuos prižiūri muitinė, jeigu jie
neperdirbami ar kitaip neapdorojami,
tvarkymo;
6) pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų gabenimo geležinkelių, kelių,
vidaus vandenų, jūrų ar oro transportu;
7) cheminių medžiagų ir preparatų,
priskiriamų strateginėms prekėms, taip pat
cheminių medžiagų ir preparatų, kurie gali
būti panaudoti tiesiogiai kaip cheminis
ginklas arba cheminio ginklo gamybai,
importo ir eksporto, taip pat jų perdavimo
Europos Bendrijoje

cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/?qid=1533723743304&uri=
CELEX:02006R1907-20180509
VII antraštinė dalis (55-66 str.)
Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir
preparatų įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2A629A227788/
wMpZWcROmd
(1 str. 3 d. )
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5.4.1.3. Kokius dokumentus reikia
pateikti, norint gauti leidimą veiklai,
susijusiai
su
nuodingosiomis
medžiagomis?

Nuodingosios
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
dokumentai.

1. Nurodytos formos prašymą;
2. Asmens atstovavimą patvirtinantį
dokumentą, jeigu asmuo veikia per jam
atstovaujantį
asmenį;
3. Dokumentą, įrodantį teisę naudotis
patalpomis, kuriose numatoma vykdyti su
nuodingosiomis medžiagomis susijusi
veikla, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos
pareiškėjui priklauso nuosavybės teise;
4. Kiekvienos planuojamos gaminti, tiekti
rinkai ar naudoti nuodingosios medžiagos
saugos
duomenų
lapą.
5. Informaciją apie kiekvienos planuojamos
gaminti, tiekti rinkai ar naudoti
nuodingosios medžiagos kiekį per metus.
6. Dokumentus, patvirtinančius atsakingo
asmens
kompetenciją.
7. Dokumentus, patvirtinančius atsakingo
asmens
nepriekaištingą
reputaciją
(asmenims iš užsienio)
5.4.1.4. Kokios yra veiklos, susijusios su Nuodingosios
nuodingosiomis medžiagomis, rūšys?
medžiagos, cheminės
medžiagos, leidimas,
Nuodingųjų medžiagų gamyba, tiekimas leidimo
išdavimas,
rinkai ir naudojimas
veikla
su
nuodingosiomis
medžiagomis.

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(9 str. 5 d.)

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(5 str. 9 d.)
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5.4.1.5. Ar veiklai su kiekviena Nuodingosios
nuodingąja
medžiaga
išduodamas medžiagos, cheminės
atskiras leidimas?
medžiagos, leidimas.
Vienam asmeniui išduodamas vienas
neterminuotas
elektroninis
leidimas
vykdyti vienos, kelių ar visų rūšių veiklą,
susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.
5.4.1.6. Kaip įrodyti įmonės ir atsakingo Nuodingosios
asmens kompetenciją?
medžiagos, leidimas,
kompetencijos
Įmonėje turi būti paskirtas asmuo, reikalavimai.
atsakingas už veiklą susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis. Atsakingo
asmens kompetencija įrodoma pateikiant
dokumentus
(dokumentų
kopijas),
patvirtinančius, kad atsakingas asmuo yra:
- įgijęs chemijos, chemijos ir procesų
inžinerijos, medicinos, farmacijos ar
visuomenės sveikatos studijų krypčių
aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą,
arba
- turi sveikatos žinių atestavimo
pažymėjimą pagal asmenų, kurie vykdo
veiklą, susijusią su nuodingosiomis
medžiagomis,
mokymo
sveikatos
klausimais programą,
arba
- turi veiklos, susijusios su nuodingosiomis
medžiagomis, vykdymo patirties

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(9 str. 1 d.)
Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(5 str. 1-8 d. )
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5.4.1.7. Kokie yra įmonės ir atsakingo Nuodingosios
asmens nepriekaištingos reputacijos medžiagos, reputacija.
reikalavimai?
Įmonės ir atsakingo asmens neteistumas
pagal Baudžiamojo kodekso 267 arba 268
str. ir nebankrotas. Pažymas dėl neteistumo
išduoda
Informatikos
ir
ryšių
departamentas prie VRM; dėl nebankroto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų
ministerijos. Pateikti minėtas pažymas nėra
privaloma, reikiamą informaciją gauna pats
NVSC.

5.4.1.8. Kaip įrodyti, kad įmonė (asmuo) Nuodingosios
teisėtai naudojasi patalpomis, kuriose medžiagos, leidimas,
vykdoma
veikla,
susijusi
su patalpos.
nuodingosiomis medžiagomis?
Pateikiama nuomos sutarties kopija (tik tais
atvejais, kai veikla vykdoma nuomotose

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(5 str. 11-13 d.)
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002
m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ec0285e0450911e78ff
8eec6d7a8f58e
(9 p.)
Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(1 str. 2 d.)
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patalpose) arba išrašas iš Nekilnojamojo
turto registro (jį pateikti nėra privaloma,
bet, jei nepateikiamas išrašas, reikia
nurodyti
unikalų
daikto
numerį
Nekilnojamojo turto registre).
5.4.1.9. Kokie reikalavimai patalpoms Nuodingosios
(vietoms), kur vykdoma veikla, susijusi medžiagos, cheminės
su nuodingosiomis medžiagomis?
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
Patalpos ir vietos turi atitikti Veiklos, veikla
su
susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, nuodingosiomis
patalpų ir vietų reikalavimai, patvirtinti medžiagomis,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos patalpos.
ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.
V-645 „Dėl Veiklos, susijusios su
nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir
vietų reikalavimų patvirtinimo“

5.4.1.10. Per kiek laiko išduodamas Nuodingosios
leidimas
veiklai,
susijusiai
su medžiagos, cheminės
nuodingosiomis medžiagomis?
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
Per 30 kalendorinių dienų nuo visų veikla
su
tinkamai
įformintų
dokumentų
ir nuodingosiomis
informacijos, kurios reikia leidimui gauti, medžiagomis,
pateikimo dienos.
terminai.

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(4 str. 1 p.)
Veiklos, susijusios su nuodingosiomis
medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017 m. birželio 2 d.
įsakymu Nr. V-645 „Dėl Veiklos, susijusios su
nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų
reikalavimų patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/d1cc94f04c5b11e7846
ef01bfffb9b64
Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(9 str. 6 d.)
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5.4.1.11. Kiek laiko galioja leidimas Nuodingosios
veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagos, cheminės
medžiagomis?
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
Leidimai yra neterminuoti.
veikla
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
terminai.
5.4.1.12. Kaip atsiimti leidimą veiklai, Nuodingosios
susijusiai
su
nuodingosiomis medžiagos, cheminės
medžiagomis?
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
Atsiimti nereikia, nes leidimas elektroninis. veikla
su
nuodingosiomis
medžiagomis.

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(9 str. 1 d.)
Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(9 str. 1 d.)
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002
m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ec0285e0450911e78ff
8eec6d7a8f58e
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5.4.1.13. Kiek kainuoja leidimo veiklai, Nuodingosios
susijusiai
su
nuodingosiomis medžiagos, cheminės
medžiagomis, išdavimas?
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
Kai prieš išduodant leidimą vykdyti veikla
su
veiklą, susijusią su
nuodingosiomis
nuodingosiomis medžiagomis, reikia atlikti medžiagomis, kaina,
šios veiklos
įkainiai.
sąlygų patikrinimą vienoje veiklos
vykdymo vietoje - 167 eurai; už veiklos
sąlygų
patikrinimą
kiekvienoje
papildomoje veiklos vykdymo vietoje
valstybės rinkliava didinama 54 eurais.
Kai veikla vykdoma tik užsakovų
nurodytose vietose – 113 eurų.
5.4.1.14 Kokiais atvejais atsisakoma
išduoti leidimą veiklai, susijusiai su
nuodingosiomis medžiagomis?
Leidimą išduoti atsisakoma, jeigu:
- asmens kompetencija ir (arba)
nepriekaištinga
reputacija
neatitinka
Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5
straipsnyje nustatytų reikalavimų;
- veiklos, susijusios su nuodingosiomis
medžiagomis, sąlygos neatitinka nustatytų
reikalavimų;
- asmuo neįvykdo Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro reikalavimo ištaisyti
pateiktų dokumentų trūkumus ir nepraneša

(11 p. )
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo
ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
taisyklių patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
/PbrWrbiykZ
(4.28.1 p. )

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(9 str. 9 d.)
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apie trūkumų pašalinimą per nustatytą
terminą;
- nesumokėta valstybės rinkliava.
5.4.2. Leidimo veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis pakeitimo procedūra
5.4.2.1. Ką įmonė (asmuo), turinti
leidimą
veiklai,
susijusiai
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
turi
daryti, jei nori pakeisti veiklos vykdymo
vietą?

Nuodingosios
medžiagos, leidimas,
veiklos
vykdymo
vieta.

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(9 str. 10 d.)

5.4.2.2. Ką įmonė (asmuo), turinti Nuodingosios
leidimą
veiklai,
susijusiai
su medžiagos, leidimas,
nuodingosiomis
medžiagomis,
turi leidimo pakeitimas.
daryti, jei siekia pakeisti vykdomos
veiklos rūšis?

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(9 str. 10 d.)

Reikia kreiptis į NVSC dėl leidimo
pakeitimo. Leidimas pakeičiamas tokia
pačia tvarka, kaip ir išduodamas.

Jeigu leidimo turėtojas siekia pakeisti
leidime nurodytas veiklos, susijusios su
nuodingosiomis medžiagomis, rūšis, reikia
kreiptis į NVSC su prašymu dėl leidimo
pakeitimo. Leidimas pakeičiamas tokia
pačia tvarka, kaip ir išduodamas. Jei
leidimo turėtojas pageidauja nevykdyti
dalies leidime nurodytų rūšių veiklos –
tokiu atveju reikia kreiptis į NVSC dėl
leidimo patikslinimo.
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5.4.2.3. Kiek kainuoja leidimo veiklai, Nuodingosios
susijusiai
su
nuodingosiomis medžiagos, cheminės
medžiagomis, pakeitimas?
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
Kai prieš išduodant leidimą vykdyti veikla
su
veiklą, susijusią su
nuodingosiomis
nuodingosiomis medžiagomis, reikia atlikti medžiagomis, kaina,
šios veiklos
įkainiai.
sąlygų patikrinimą vienoje veiklos
vykdymo vietoje - 132 eurai; už veiklos
sąlygų
patikrinimą
kiekvienoje
papildomoje veiklos vykdymo vietoje
valstybės rinkliava didinama 54 eurais.
Kai įmonė (asmuo) deklaruoja, kad veiklą,
susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, planuoja
vykdyti tik šios
veiklos užsakovų nurodytose vietose – 78
eurai.

Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo
ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
taisyklių patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
/PbrWrbiykZ
(4.28.2 p.)

5.4.3. Leidimo veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis patikslinimo procedūra
5.4.3.1. Ką įmonė (asmuo), turinti
leidimą
veiklai,
susijusiai
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
turi
daryti, jei pasikeitė jos rekvizitai?
Kreiptis į NVSC su prašymu dėl leidimo
patikslinimo ir pateikti dokumentus,
patvirtinančius
įmonės
rekvizitų
pasikeitimą.

Nuodingosios
medžiagos, leidimas,
leidimo patikslinimas,
įmonės rekvizitai.

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(9 str. 12 d.)
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5.4.3.2. Ką įmonė (asmuo), turinti
leidimą
veiklai,
susijusiai
su
nuodingosiomis
medžiagomis,
turi
daryti, jei pageidauja nevykdyti dalies
veiklos, susijusios su nuodingosiomis
medžiagomis, nurodytos leidime?

Nuodingosios
medžiagos, leidimas,
leidimo patikslinimas,
veiklos atsisakymas.

Kreiptis į NVSC su prašymu dėl leidimo
patikslinimo.
5.4.3.3. Kiek kainuoja leidimo veiklai, Nuodingosios
susijusiai
su
nuodingosiomis medžiagos, leidimas,
medžiagomis, patikslinimas?
kaina, įkainiai.
Valstybės
rinkliava
patikslinimą – 30 eurų.

už

leidimo

5.4.3.4. Ką įmonė (asmuo) turi daryti, jei Nuodingosios
nori naudoti (gaminti, tiekti) papildomas medžiagos, cheminės
nuodingąsias medžiagas?
medžiagos, leidimas,
veikla
su
Pateikti el. paštu arba raštu informaciją nuodingosiomis
NVSC apie planuojamus sunaudoti medžiagomis, naujos
(gaminti, tiekti rinkai) nuodingųjų medžiagos.
medžiagų kiekius ir jų saugos duomenų
lapus. Leidimo keisti ar tikslinti nereikia.

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(9 str. 12 d.)

Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl
Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo
ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
taisyklių patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
/PbrWrbiykZ
(4.28.3 p.)
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002
m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
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5.4.3.5. Ką įmonė (asmuo) turi daryti, jei Nuodingosios
nori atsisakyti kai kurių nuodingųjų medžiagos, leidimas,
medžiagų
naudojimo
(gamybos, atsisakymas.
tiekimo)?
Pateikti el. paštu arba raštu informaciją
NVSC apie planuojamas atsisakyti
medžiagas. Leidimo keisti ar tikslinti
nereikia.

5.4.3.6. Ką įmonė turi daryti, jei joje
pasikeitė asmuo, atsakingas už veiklą,
susijusią
su
nuodingosiomis
medžiagomis?

Nuodingosios
medžiagos, cheminės
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
veikla
su
Pateikti el. paštu arba raštu informaciją nuodingosiomis
NVSC apie pasikeitusį atsakingą asmenį ir medžiagomis.

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ec0285e0450911e78ff
8eec6d7a8f58e
(1 priedo 3 p. )
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002
m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ec0285e0450911e78ff
8eec6d7a8f58e
(1 priedo 3 p.)
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002
m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl
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jo kompetenciją įrodančius dokumentus.
Leidimo keisti ar tikslinti nereikia.

5.4.3.7. Ką įmonė turi daryti, jei pasikeitė
jos
per
metus
sunaudojami
(pagaminami,
tiekiami
rinkai)
nuodingųjų medžiagų kiekiai?

Nuodingosios
medžiagos, cheminės
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
veikla
su
Pateikti el. paštu arba raštu informaciją nuodingosiomis
NVSC apie sunaudojamų (pagaminamų, medžiagomis.
tiekiamų rinkai) nuodingųjų medžiagų .
Leidimo keisti ar tikslinti nereikia.

Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ec0285e0450911e78ff
8eec6d7a8f58e
(1 priedo 3 p.)
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002
m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl
Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su
nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo,
atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo,
pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ec0285e0450911e78ff
8eec6d7a8f58e
(1 priedo 3 p.)

5.4.4. Kiti su nuodingosiomis medžiagomis susiję klausimai
5.4.4.1. Kas yra nuodingosios medžiagos? Nuodingosios
medžiagos, cheminės

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
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1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiškos, 1A ir
1B kategorijos kancerogeninės, 1A ir 1B
kategorijos mutageninės, 1A ir 1B
kategorijos
toksiškai
veikiančios
reprodukciją, 1 kategorijos specifiškai
toksiškos
konkrečiam
organui
po
vienkartinio poveikio, 1 kategorijos
specifiškai toksiškos konkrečiam organui
po kartotinio poveikio cheminės medžiagos
ir (ar) mišiniai
5.4.4.2. Ar konkreti cheminė medžiaga
(paklausėjas
nurodo
medžiagos
pavadinimą, pvz. sieros rūgštis) yra
nuodingoji medžiaga?
Patikrinti tos cheminės medžiagos
klasifikavimą pagal 2008 m. gruodžio 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų
ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo: jei medžiaga klasifikuojama
kaip 1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiška, 1A
ir 1B kategorijos kancerogeninė, 1A ir 1B
kategorijos mutageninė, 1A ir 1B
kategorijos toksiškai veikianti reprodukciją,
1
kategorijos
specifiškai
toksiška
konkrečiam organui po vienkartinio
poveikio, 1 kategorijos specifiškai toksiška
konkrečiam organui po kartotinio poveikio
cheminė medžiaga priskiriama
nuodingosioms medžiagoms

medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
veikla
su
nuodingosiomis
medžiagomis.

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(2 str. 6 d.)

Nuodingosios
medžiagos, cheminės
medžiagos, leidimas,
leidimo
išdavimas,
veikla
su
nuodingosiomis
medžiagomis.

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų
priežiūros įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2808EF078C3/
khuWBquAkG
(2 str. 6 d.)
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir
panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą
(EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1
27220180301&qid=1540448699302&from=LT
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4. VEIKLŲ SCHEMOS
3. Visuomenės sveikatos saugos skyriaus klausimų grupės
3.1. Leidimas ekshumuoti žmogaus palaikus;
3.2. Leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimas;

3.3. Išvados dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų; išvados dėl SPAV apimties
nustatymo dokumentų kokybės; išvados dėl SPAV ataskaitų;

3.4. Atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis sveikatos
apsaugos ministerijos ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro apsinuodijimų informacijos
biuro apsinuodijimų duomenų bazei;

3.5. Savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procesai (planavimo sąlygos
teritorijų planavimo dokumentams rengti; teritorijų planavimo dokumentų vertinimas);

3.6. Statinių statybos procesas;

3.6.1. Statinių
projektavimo
dokumentų
vertinimas
3.6.2. Aplinkos tyrimų
programų
parengimas

3.7. Profesinių ligų priežasčių tyrimai;

3.8. Dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese:
nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas;
rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veikos galimybių projektus; vykdo kitas su
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu susijusias funkcijas;

3.6.3. Darbas statybos
užbaigimo
komisijose

3.9. Dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese: dalyvauja
poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo
programas ir ataskaitas, rengia išvadų dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės
veiklos galimybių projektus;

3.10. Dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;

3.11. Vertina ūkio subjektų pateiktus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus
ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus ir rengia sprendimų projektus, vertina
ir skelbia elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatus;

3.12. Organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos
priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui
naudojančius šachtinio šulinio vandenį;

3.13. Plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (Laissez-Passer);

3.14. Vykdo leidimų–higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą.

Schema Nr. 1.
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Kontrolės procedūros ir
skundų nagrinėjimo
tvarka
Kontrolė
Skundų
Perio
nagrinėjimo
dinė
tvarka
Operatyvioji
Grįžtamo
ji

NVSC Konsultacijų medžio
Ekstremalių
Licencijuojamos
schema
Valstybinė visuomenės sveikatos
sveikatai
visuomenės
saugos kontrolė
situacijų
sveikatos
Asmens sveikatos
Vaikų ir
valdymas
Neaiški Privalom
priežiūros veiklos
Chemi
priežiūros įstaigos
jaunimo
Ambulatorinė
Stacionarin
os
asiskontrolė
nių
įstaigos
Privalomas
asmens sveikatos
ė asmens
medžia kilmės pirmosio is higienos Ikimokyklinis ir Bendrojo
priežiūra
radinių
ugdymo sveikatos
s
(ar)
gų
įgūdžių
priežiūra
asmens Odontologinė
pagalbos mokymas priešmokyklinis mokyklo Kitos
s ASPĮ
s
sveikatos
mokyma
ugdymas
Aukšto
priežiūros
s
Privaloma
Kenkėjų
Formalusis
sios
įstaigos
sis
kontrolės
profesinis
mokyk
mokymas
kontrolė
mokymas
los
apie
Ūkio subjektai,
alkoholio
teikiantys
Kirpyklų,
ir
Laisvės
paslaugas
grožio
narkotikų
Pirčių veikla
atėmimo
salonų
žalą
vietos,
Apgyvendini
veikla
žmogaus
areštinės
Soliariumų
mo
sveikatai
veikla
paslaugos
Skalbyklų
Laidojimo,
veikla
šarvojimo veikla
Tatuiruočių,
Sporto klubų veikla
papuošalų
vėrimo
paslaugos
Interneto kavinės ir
Baseinų veikla
Stacionarios
klubai
Vaikų ir
globos ir
jaunimo
slaugosLaivai
Traukiniai
įstaigos
Kosmetikos
gaminių
gamintojai
Suaugusiųjų
Radiote
chniniai
objektai

Aplinkos
veiksnių
vertinimas
Triukš
mas
Dirbtinis
apšvietimas
Or
as
Elektromagnetinė
spinduliuotė

Schema Nr. 2.

Mikroklimatas

Kvapų kontrolė gyv. Ir
visuom. Paskirties
pastastuose
Kvapai
SAZ

Karštas vanduo ?
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2. Užkrečiamosios ligos ir jų valdymas

2.1. Užkrečiamųjų
ligų valdymo
procedūros

2.1.1.Asmens sveikatos priežiūros įstaigų kontrolė dėl imunoprofilaktikos
2.1.2. Užkrečiamųjų ligų epidemiologinė
diagnostika

2.1.2.1. Užkrečiamųjų ligų židiniai ar protrūkiai vaikų ir kt.
kolektyvuose, maisto tvarkymo subjektuose
2.1.2.2. Chemoprofilaktika užkrečiamųjų ligų židiniuose

2.2. Statistinė
apskaita ir
atskaitomybė

2.1.2.3.Imunoprofilaktika užkrečiamųjų ligų židiniuose
2.1.2.4. Sveikatos patikrinimai užkrečiamųjų ligų židiniuose
2.3.1 Skiepai keliautojams
2.3.2 Vaikų skiepai

2.3. Imunoprofilaktika

2.1.2.5. Asmenų, nukentėjusių nuo pasiutusių ar įtariamai
pasiutusių gyvūnų, epidemiologinė priežiūra

2.3.3 Skiepai nuo pasiutligės
2.3.4. Skiepai nuo gripo
2.3.5. Suaugusiųjų skiepai
2.3.6. Nepageidaujamos reakcijos į skiepus

2.4. Profilaktinis sveikatos tikrinimas
2.5.1. Rankų higiena
2.5. Nespecifinės užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonės
2.6. Užkrečiamosios ligos ir jų epidemiologinė priežiūra

2.5.2. Aplinkos kenksmingumo pašalinimas (dezinfekcija,
dezinsekcija, deratizacija)

2.7. Skundai/paklausimai

Schema Nr. 3.
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Produktų vertinimo
skyriaus klausimų
grupės

5.2. Kosmetikos gaminiai
(kosmetika)

5.1. Biocidiniai
produktai (biocidai)

5.4.1. Leidimo veiklai,
susijusiai su
nuodingosiomis
medžiagomis išdavimo
procedūra

5.4. Nuodingosios
medžiagos

5.4.2. Leidimo veiklai,
susijusiai su
nuodingosiomis
medžiagomis pakeitimo
procedūra

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

5.4.3. Leidimo veiklai,
susijusiai su
nuodingosiomis
medžiagomis
patikslinimo procedūra

5.4.4. Kiti su
nuodingosiomis
medžiagomis susiję
klausimai

Schema Nr. 4.
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5. DUOMENŲ BAZĖS TURINIO RENGĖJŲ SĄRAŠAS
Vardas, Pavardė

Pareigos

Rolanda Lingienė

Projekto vadovas

Raimondas Vaidginas

Darbo grupės vadovas

Dovilė Petukauskienė

Darbo grupės vadovo pavaduotoja

Natalja Abramova

Projekto specialistė

Orina Ivanauskienė

Projekto specialistė

Palmira Hakaitė

Projekto specialistė

Darius Karmaza

Projekto specialistė

Jovita Malyško

Projekto specialistė

Vitalija Motiejūnienė

Projekto specialistė

Asta Razmienė

Projekto specialistė

Lina Sakalauskienė

Projekto specialistė

Eitvydas Taujanskas

Projekto specialistė

Parašas
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Jolanta Vytienė

Projekto specialistė

Julanta Zubko

Projekto specialistė

Justina Butenienė

Projekto specialistė

Sonata Gulijevaitė

Projekto specialistė
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