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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
procedūras reglamentuoja

• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo (toliau – PVSV) atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-05-13 
įsakymu Nr. V-474 (toliau – Tvarkos aprašas);

• Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymu Nr. V-491 (toliau – Metodiniai 
nurodymai).
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
ataskaitos rengimas
• Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita) 

rengia fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos 
priežiūros veiklos licenciją verstis poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo veikla (toliau – Ataskaitos rengėjas).

• Išduotų licencijų sąrašą savo interneto svetainėje skelbia Valstybinė 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (https://vaspvt.gov.lt/node/1537)

https://vaspvt.gov.lt/node/1537


Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PVSV 
procese (1)
• Visuomenės supažindinimą su Ataskaita savo lėšomis organizuoja 

Ataskaitos rengėjas.

• Ataskaitos rengėjas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki viešo 
visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo:
• Tvarkos aprašo nurodytą informaciją apie Ataskaitą skelbia spaudoje, 

seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), skelbimų lentoje, 
Ataskaitos rengėjo interneto svetainėse, jeigu tokių turi, praneša NVSC, kuris 
šią informaciją paskelbia ją savo interneto svetainėje;

• Ataskaita turi būti viešai paskelbta seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra 
seniūnijų) administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir suderintose 
patalpose; 

• sudaryti sąlygas visuomenei su Ataskaita susipažinti Ataskaitos rengėjo 
buveinėje arba jo ūkinės veiklos vykdymo vietoje, paskelbti Ataskaitą ar jos 
santrauką interneto svetainėje.



Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PVSV 
procese (2)
• Surengiamas viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas, 

kuris protokoluojamas. Visuomenė protokolui  turi teisę pateikti pastabas.

• Visuomenė turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos
per 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita 
susirinkimo 

• Ataskaitos rengėjas turi parengti argumentuoto visuomenės pasiūlymų 
įvertinimo dokumentą ir per 30 darbo dienų nuo jų gavimo informuoti
visuomenės atstovus.

• Atsižvelgiant į pagrįstus visuomenės pasiūlymus, pataisoma Ataskaita.



Ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo 
priėmimas (1)
• Parengta Ataskaita, su kuria Tvarkos aprašo nustatyta tvarka yra supažindinta visuomenė, 

su visais priedais pateikiama Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau –
NVSC).

• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo141 str. 4(2) d. numatyta, kad „...Prašymas 
įgaliotai institucijai priimti sprendimą dėl šioje dalyje nurodyto poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo dokumento pateikiamas iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

• Šio straipsnio 41 dalyje nustatytais terminais šioje dalyje nurodyti prašymai arba 
sanitarinės apsaugos zonoms įregistruoti reikalingi duomenys teikiami kartu su 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka 
parengta Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvada dėl galimybės 
nustatyti sanitarinės apsaugos zoną šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais 
pagrindais (ar tais pačiais pagrindais pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo įsigaliojimo dienos). Šioje dalyje nurodytoms 
sanitarinės apsaugos zonoms nustatyti žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės 
žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas, išskyrus atvejus, kai žemės sklypo ar 
valstybinės žemės dalis, patenkanti į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
dokumentuose nustatytą sanitarinės apsaugos zoną, padidėja..“



Ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo 
priėmimas (2)
• Gavus tinkamai įformintą Ataskaitą, NVSC įvertina ar pateiktos Ataskaitos
forma ir turinys atitinka Metodinius nurodymus, ar planuojama ūkinė veikla
atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, ar visuomenės
supažindinimas su Ataskaita atliktas pagal nustatytus reikalavimus.

• Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamai įformintos Ataskaitos su
priedais, atitinkančios Tvarkos aprašo reikalavimus, gavimo dienos:

• teikia motyvuotus reikalavimus Ataskaitą pataisyti ar papildyti, pateikti
sutikimą, kai jis turi būti gautas ir nebuvo pateiktas) arba
• priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

• Pataisyta Ataskaita išnagrinėjama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.



Ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo 
priėmimas (3)

• NVSC, išnagrinėjęs Ataskaitą, priima vieną iš šių sprendimų:

• planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje, jeigu
planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės
aktų reikalavimus;

• planuojama ūkinė veikla yra neleistina pasirinktoje vietoje, jeigu
planuojamos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos
teisės aktų reikalavimų.



• Dėl iškilusių klausimų maloniai prašome kreiptis į Nacionalinį 
visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

El. p. info@nvsc.lt

Tel. (8 5) 264 96 76

mailto:info@nvsc.lt

