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DĖL 2021-01-06 VIEŠOJOJE ERDVĖJE ĮVYKUSIOS PVSV ATASKAITOS APTARIMO 

IR PROTOKOLO 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas (toliau – Šiaulių departamentas) 2021 m. sausio 17 d. (reg. Nr. 1-7469) gavo Jūsų 

raštą1 dėl 2021-01-06 viešojoje erdvėje įvykusios PVSV ataskaitos aptarimo ir protokolo (UAB 

„Virginijus ir Ko“ įmonės nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos Kairių miestelyje).  

Išnagrinėję Jūsų rašte pateiktą informaciją, informuojame, kad asmenų skundai ir prašymai 

NVSC nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo2 

nuostatomis. Įstatymas reglamentuoja, kad administracinių aktų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė 

atliekama tik pagal priežiūrą ir kontrolę atliekantiems viešojo administravimo subjektams suteiktus 

įgaliojimus.  

Atkreipiame dėmesį, kad prievolė rengti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą 

atsiranda norint nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu3. Išnagrinėję Jūsų rašte pateiktą informaciją, 

informuojame, kad  NVSC Šiaulių departamentas, gavęs tinkamai įformintą poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita), pagal kompetenciją įvertins teisės aktų nustatyta 

tvarka visuomenės sveikatos saugos aspektu (dėl triukšmo ir kvapų). NVSC kompetencija nustatyta 

įstatymu4. 

Už parengtos Ataskaitos kokybę, duomenų tikslumą, išsamumą ir teisingumą atsako Ataskaitos 

rengėjas.5   

 
1 2021-01-17 raštas ,,Dėl 2021-01-06 viešojoje erdvėje įvykusios PVSV ataskaitos aptarimo ir protokolo“. 
2 Prašymų ir skundų nagrinėjimas ir asmenų aptarnavimas viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir 

asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“. 
3 Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 3 dalis: 3. Ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos 

sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Atlikus 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti 

sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. 
4 Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnis. 
5 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 ,,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“ 47 punktas: 

,,Ataskaitos rengėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už parengtos Ataskaitos kokybę, duomenų tikslumą, išsamumą ir 

teisingumą.“ 
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Informuojame, kad jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų skundą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį 

nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos 

administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam 

teismui.  

Informuojame Jus, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Visuomenės sveikatos saugos 

informacinėje sistemoje (toliau – VSSIS). Asmens duomenų tvarkymo tikslas – grupuoti ir analizuoti 

tam tikrą veiklą vykdančių, leidimus turinčių, teikiančių skundus / pranešimus asmenų duomenis. 

Asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo. VSSIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 

juridinio asmens kodas 188603472, adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506, Vilnius. Jūs turite teisę, 

pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinti su VSSIS tvarkomais savo asmens 

duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. 

 

 

Šiaulių departamento direktorė                Simona Abromavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Pabijanskienė, tel. (8 41) 59 63 81, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. rima.pabijanskiene@nvsc.lt 
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