(Metinio veiklos plano ataskaitos forma)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-ųjų metų metinio veiklos plano ataskaita
2017 m. sausio 12 d. Nr. BV-84(2.3. 06)

Vertinimo kriterijų reikšmės
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Asignavimai (eurais)
Vertinimo kriterijų planinių
reikšmių nepasiekimo/viršijimo
priežastys

Patvirtinta

Panaudota

Panaudojimo procentas

958000

958000

100%

958000

958000

100%

Sveikatos sistemos valdymas
Atnaujinti
įstaigų
infrastruktūrą
01-03- įgyvendinant
01
investicinius
sveikatos
projektus
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro Vilniaus
departamento, Kauno
departamento, Šiaulių
departamento, Alytaus
departamento, Telšių
departamento, Tauragės
departamento Marijampolės
departamento pastatų
modernizavimo darbai

Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro modernizuotų / atnaujintų
objektų skaičius

9

9

Visuomenės sveikatos stiprinimas

100%

2

Teikti asmenims
ir
organizacijoms
žinias,
reikalingas jų
02-01sveikatos
01
stiprinimo,
sveikos
gyvensenos
potencialui
realizuoti

1. 1. Gyventojų ir organizacijų 1.1. Parengtų ir visuomenės
(ne ūkio subjektų)
informavimo priemonėse išplatintų
informavimas apie valstybinės straipsnių skaičius
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės rezultatus

48

42

88%

1.2. Parengtų ir visuomenės
informavimo priemonėse išplatintų
informacinių pranešimų spaudai
skaičius
1.3. Duotų interviu visuomenės
informavimo priemonėms skaičius

130

117

90%

84

85

101%

7

6

86%

18

18

100%

1159

1202

104%

2.1. Parengtų ir visuomenės
informavimo priemonėse išplatintų
straipsnių skaičius

59

56

95%

2.2. Parengtų ir visuomenės
informavimo priemonėse išplatintų
informacinių pranešimų spaudai
skaičius

115

118

103%

1.4. Surengtų konferencijų,
seminarų skaičius
1.5. Perskaitytų paskaitų ir
pranešimų skaičius
1.6. Suteiktų konsultacijų pagal
paklausimus (raštu, el. paštu,
telefonu, žodžiu), parengtų ir
eksponuotų stendų skaičius
2. Gyventojų ir organizacijų
(ne ūkio subjektų)
informavimas apie aplinkos
veiksnius, galinčius turėti
neigiamos įtakos visuomenės
sveikatai

107500

107500

100%

56000

56000

100%

51500

51500

100%
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2.3. Duotų interviu visuomenės
informavimo priemonėms skaičius

62

70

113%

2.4. Surengtų konferencijų,
seminarų skaičius

5

4

80%

2.5. Perskaitytų paskaitų ir
pranešimų skaičius
2.6. Suteiktų konsultacijų pagal
paklausimus (raštu, el. paštu,
telefonu, žodžiu), parengtų ir
eksponuotų stendų skaičius

48

52

108%

1712

2511

147%

Įdiegta vieninga ir tikslesnė
konsultacijų apskaita.

Informuoti
02-01- visuomenę apie
02
užkrečiamąsias
ligas
3. Gyventojų ir organizacijų
(ne ūkio subjektų)
informavimas apie
užkrečiamąsias ligas

3.1. Parengtų ir visuomenės
informavimo priemonėse išplatintų
straipsnių skaičius

71

78

110%

3.2. Parengtų ir visuomenės
informavimo priemonėse išplatintų
informacinių pranešimų spaudai
skaičius
3.3. Duotų interviu visuomenės
informavimo priemonėms skaičius

307

314

102%

257

258

100%

3.4. Surengtų konferencijų,
seminarų skaičius

8

9

113%

3.5. Perskaitytų paskaitų ir
pranešimų skaičius

48

64

133%

Specialistai dažniau buvo
kviečiami skaityti pranešimų kitų
institucijų rengtuose seminaruose.

3.6. Suteiktų konsultacijų pagal
paklausimus (raštu, el. paštu,
telefonu, žodžiu), parengtų ir
eksponuotų stendų skaičius

868

1155

133%

Įdiegta vieninga ir tikslesnė
konsultacijų apskaita.

75700

75700

100%

75700

75700

100%

4

Vykdyti
užkrečiamųjų
ligų
epidemiologinę
03-01priežiūrą,
05
nustatyti jų
epidemiologiniu
s dėsningumus
teritorijose
4. Užkrečiamųjų ligų atvejų
registravimas

5. Užkrečiamųjų ligų atvejų
epidemiologinis tyrimas
6. Užkrečiamųjų ligų
epidemiologinės situacijos
teritorijoje (apskrityse /
savivaldybėse) aprašymas

7. Statistinių ataskaitų formų
atitinkamoms institucijoms
rengimas

1012500

1012500

100%

274000

274000

100%

4.1. Užregistruotų užkrečiamųjų
ligų atvejų skaičius pagal gautus
skubius pranešimus (išskyrus ligas,
apie kurias Nacionalinis
visuomenės sveikatos centras gauna
suminius duomenis)
4.2. Užregistruotų užkrečiamųjų
ligų atvejų skaičius pagal galutines
diagnozes (išskyrus ligas, apie
kurias Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras gauna suminius
duomenis)

38381

39972

104%

35653

37371

105%

5.1. Užkrečiamųjų ligų atvejų, kai
atliktas epidemiologinis tyrimas,
skaičius
6.1. Parengtų užkrečiamųjų ligų
epidemiologinės situacijos
apskrityse aprašymų skaičius

20718

23576

114%

446000

446000

100%

3

3

100%

3000

3000

100%

6.2. Parengtų užkrečiamųjų ligų
epidemiologinės situacijos
savivaldybėse aprašymų skaičius

15

15

100%

7.1. Parengtų ir pateiktų
atitinkamoms institucijoms
pusmetinių statistinių ataskaitų
formų skaičius
7.2. Parengtų ir pateiktų
atitinkamoms institucijoms
ketvirtinių statistinių ataskaitų
formų skaičius

54

54

100%

203000

203000

100%

159

159

100%
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8. Erkių, uodų ir kitų
kraujasiurbių nariuotakojų,
platinančių užkrečiamąsias
ligas, stebėjimas

7.3. Parengtų ir pateiktų
atitinkamoms institucijoms
mėnesinių ataskaitų formų skaičius

1179

1183

100%

7.4. Parengtų ir pateiktų
atitinkamoms institucijoms
savaitinių ir kitų ataskaitų formų
skaičius
8.1. Teritorijose atliktų stebėjimų
dėl erkių, platinančių
užkrečiamąsias ligas, paplitimo
skaičius

3625

3552

98%

335

346

103%

8.2. Erkių, surinktų iš stebėtų
teritorijų dėl erkių platinamų
infekcijų nustatymo, skaičius

955

1306

137%

329

329

100%

10

10

100%

1

1

100%

7

3

43%

8.3. Teritorijose atliktų stebėjimų
dėl uodų, platinančių
užkrečiamąsias ligas, paplitimo
skaičius
8.4. Uodų, surinktų iš stebėtų
teritorijų dėl uodų platinamų
infekcijų nustatymo, skaičius
9.1. Inicijuotų siūlymų, teiktų dėl
9. Dalyvavimas rengiant teisės
teisės aktų keitimo ar papildymo,
aktų projektus
skaičius
9.2. Teisės aktų projektų, kuriems
teiktos pastabos ir pasiūlymai,
skaičius
Stiprinti
03-01- užkrečiamųjų
06
ligų kontrolę
teritorijose
10. Užkrečiamųjų ligų
protrūkių registravimas

10.1. Užregistruotų užkrečiamųjų
ligų protrūkių skaičius
10.2. Iš jų užregistruotų per maisto
tvarkymo įmones išplitusių
užkrečiamųjų ligų protrūkių
skaičius

1304

1186

91%

13

13

100%

68500

68500

100%

18000

18000

100%

546800

546800

100%

101000

101000

100%

Keitėsi erkių rinkimo metodika.

6

11. Užkrečiamųjų ligų
protrūkių epidemiologinis
analitinis tyrimas

10

7

70%

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis.

30000

30000

100%

12. Imunoprofilaktinio darbo
organizavimas ir
koordinavimas

11.1. Atliktų per maistą plintančių
užkrečiamųjų ligų protrūkių,
kilusių dėl maisto tvarkymo
subjektų veiklos, epidemiologinių
analitinių tyrimų (kohortinių, atvejokontrolės) skaičius
12.1. Gautų ir įvertintų
nepageidaujamų reakcijų į skiepus
protokolų skaičius

30

15

50%

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis.

167000

167000

100%

508

487

96%

13. Profilaktinių skiepijimų
atlikimo pagal
epidemiologines situacijas
organizavimas

12.2. Teisės aktais nustatyta tvarka
įvertintų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų dėl
imunoprofilaktinio darbo
organizavimo, skaičius
13.1. Asmenų, kurie nukentėjo nuo
pasiutusių ar įtariamai pasiutusių
gyvūnų ir dėl šios priežasties buvo
paskiepyti nuo pasiutligės, skaičius

2485

2449

99%

146000

146000

100%

4559

4622

101%

1

1

100%

14000

14000

100%

7

4

57%

1167

1336

114%

88800

88800

100%

93

141

152%

13.2. Atvejų, kai atliktas
epidemiologinis tyrimas dėl
asmenų, nukentėjusių nuo
pasiutusių ar įtariamai pasiutusių
gyvūnų, skaičius
14. Dalyvavimas rengiant
teisės aktų projektus

15. Ūkio subjektų
konsultavimas užkrečiamųjų
ligų klausimais

14.1. Inicijuotų siūlymų, teiktų dėl
teisės aktų keitimo ar papildymo,
skaičius
14.2. Teisės aktų projektų, kuriems
teiktos pastabos ir pasiūlymai,
skaičius
15.1. Suteiktų konsultacijų pagal
paklausimus (raštu, el. paštu,
telefonu, žodžiu) skaičius
15.2. Parengtų ir visuomenės
informavimo priemonėse išplatintų
straipsnių, informacinių pranešimų
spaudai, duotų interviu, organizuotų
mokymų skaičius

Teikta daugiau aktualios
informacijos (dėl teisės aktų
pasikeitimo) ūkio subjektams.
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15.3. Suteiktų konsultacijų įstaigos
iniciatyva (skelbiant informaciją
interneto svetainėje, organizuojant
mokymus (seminarus-viešąsias
konsultacijas) ir pan.) skaičius

66

90

136%

Teikta daugiau aktualios
informacijos (dėl teisės aktų
pasikeitimo) ūkio subjektams.

15.4. Organizuotuose mokymuose
(seminaruose-viešosiose
konsultacijose) dalyvavusių asmenų
skaičius

844

1549

184%

Teikta daugiau aktualios
informacijos (dėl teisės aktų
pasikeitimo) ūkio subjektams.

15.5. Perskaitytų paskaitų ir
pranešimų skaičius

109

142

130%

Specialistai dažniau buvo
kviečiami skaityti pranešimų kitų
institucijų rengtuose seminaruose,
konferencijose.

Sumažinti
užkrečiamųjų
ligų įvežimo
riziką ir užkirsti
kelią jų
03-01- išplitimui
07
medicininės
karantininės
kontrolės
valstybės sienos
perėjimo
punktuose
16. Dalyvavimas žinybinėse,
tarpžinybinėse pratybose
užkrečiamųjų ligų klausimais
bei jų organizavimas

16.1. Peržiūrėtų ir pakoreguotų
administracinių teritorijų
pasirengimo gripo pandemijai
planų skaičius
16.2. Suorganizuotų / dalyvautų
pratybų užkrečiamųjų ligų
klausimais skaičius
16.3. Visuomenės sveikatos
specialistų, dalyvavusių pratybose
užkrečiamųjų ligų klausimais,
skaičius

41

41

100%

5

3

60%

8

5

63%

134800

134800

100%

4000

4000

100%
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17. Medicininės-karantininės 17.1. Medicininių-karantininių
kontrolės valstybės sienos
patikrinimų orlaiviuose skaičius
perėjimo punktuose vykdymas

18. SHIPSAN ACT projekto
"Sveikatos grėsmių, susijusių
su biologiniaiais, cheminiais ir
radiologiniais veiksniais, tarp
jų ir užkrečiamosiomis ligomis
įtaka jūriniame transporte"
vykdymas

17.2. Laivų ir keltų medicininiųkarantininių patikrinimų skaičius
17.3. Išduotų, pratęstų tarptautinių
laivo higieninių sąlygų pažymėjimų
skaičius
18.1. Parengtų projekto
įgyvendinimo ataskaitų skaičius

100

140

140%

3450

3485

101%

150

160

107%

2

2

100%

Mažinti ūkio
subjektų
teikiamų
paslaugų
neigiamą įtaką
žmonių
sveikatai,
04-01vykdant
01
periodinę,
grįžtamąją ir
operatyviąją
valstybinę
visuomenės
sveikatos
saugos kontrolę
19. Periodinė valstybinė
visuomenės sveikatos saugos
kontrolė

19.1. Asmens sveikatos priežiūros
įstaigose atliktų patikrinimų
skaičius
19.2. Periodinės kontrolės metu
atliktų patikrinimų asmens
sveikatos priežiūros įstaigose, kurių
metu nustatyta pažeidimų, skaičius

2458

2055

84%

381

357

94%

19.3. Švietimo įstaigose atliktų
patikrinimų skaičius

1546

1490

96%

Padaugėjo užsakomųjų reisų į/iš
endeminių teritorijų.

129800

129800

100%

1000

1000

100%

1777617

1777617

100%

971000

971000

100%
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19.4. Stacionariose globos ir
slaugos įstaigose atliktų
patikrinimų skaičius
19.5. Policijos areštinėse ir laisvės
atėmimo vietose atliktų patikrinimų
skaičius
19.6. Įmonėse, gaminančiose
kosmetikos gaminius, atliktų
patikrinimų skaičius

183

172

94%

17

17

100%

25

16

64%

19.7. Kirpyklose, kosmetikos
kabinetuose, grožio salonuose
atliktų patikrinimų skaičius

3023

2193

73%

19.8. Tatuiruočių kabinetuose
atliktų patikrinimų skaičius

37

22

59%

19.9. Soliariumuose atliktų
patikrinimų skaičius

113

82

73%

19.10. Baseinuose atliktų
patikrinimų skaičius
19.11. Pirtyse ir saunose atliktų
patikrinimų skaičius
19.12. Skalbyklose atliktų
patikrinimų skaičius
19.13. Sporto klubuose atliktų
patikrinimų skaičius
19.14. Apgyvendinimo paslaugas
teikiančiuose objektuose atliktų
patikrinimų skaičius
19.15. Radiotechniniuose
objektuose atliktų patikrinimų
skaičius
19.16. Interneto kavinėse ir
klubuose atliktų patikrinimų
skaičius
19.17. Žmogaus palaikų laidojimo
(palaikų laikymo, paruošimo
šarvoti, šarvojimo), balzamavimo,
kremavimo paslaugas teikiančiuose
objektuose atliktų patikrinimų
skaičius

112

97

87%

159

150

94%

38

36

95%

61

50

82%

473

402

85%

193

190

98%

27

26

96%

71

66

93%

Objektai nebevykdė veiklos, dėl
objektyvių priežasčių ūkio
subjektai paprašė nukelti
patikrinimus vėlesniam laikui,
dalis patikrinimų buvo pradėti ir
iki gruodžio 31 d. nebuvo
pabaigti.
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20. Grįžtamoji valstybinė
visuomenės sveikatos saugos
kontrolė

21. Operatyvioji valstybinė
visuomenės sveikatos saugos
kontrolė

19.18. Vidaus maršrutų
keleiviniuose traukiniuose, laivuose
ir keltuose atliktų patikrinimų
skaičius
19.19. Periodinės valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės metu atliktų patikrinimų
dalis, palyginti su visų valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės metu atliktų patikrinimų
skaičiumi (proc.)

32

28

88%

70

73

104%

19.20. Periodinės valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės patikrinimų, atliktų
naudojant kontrolinius
klausimynus, dalis (proc.)

40

36

90%

19.21. Ūkio subjektų, teigiančių,
kad pirmaisiais veiklos metais gavo
naudingų konsultacijų ir jiems
nebuvo taikytos poveikio
priemonės, išskyrus atvejus, kai jos
buvo būtinos, dalis (proc.)
19.22. Teigiamai kontrolinius
klausimynus įvertinusių ūkio
subjektų dalis (proc.)

85

90

106%

80

89

111%

20.1. Grįžtamosios valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės metu atliktų patikrinimų
skaičius
20.2. Grįžtamosios valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės patikrinimų, kurių metu
nustatyta pažeidimų, skaičius
21.1. Operatyviosios valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės metu atliktų patikrinimų
skaičius
21.2. Kvapų kontrolės komisijų,
kuriose dalyvauta, skaičius

1244

1195

96%

299

242

81%

1507

1397

93%

43

43

100%

189000

189000

100%

285600

285600

100%
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22. Ūkio subjektų rizikos
vertinimas, planavimo veikla
ir analizė

23. Ūkio subjektų
konsultavimas valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės klausimais

22.1. Rizikingiausių ūkio subjektų
patikrinimų dalis, palyginti su
visais patikrinimais (proc.)
22.2. Operatyviosios valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
patikrinimų, kurių metu nustatyta
pažeidimų, dalis, palyginti su visais
operatyviosios valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės metu atliktais
patikrinimais (proc.)
22.3. Specialisto darbo laiko,
skiriamo ūkio subjektų rizikai
vertinti, planuoti ir analizuoti, dalis
(proc.)
22.4. Specialisto darbo laiko,
skiriamo ūkio subjektams
konsultuoti, informuoti, dalis
(proc.)
22.5. Sveikatos apsaugos
ministerijai pateiktų iniciatyvų,
siekiant sumažinti nepagrįstus,
neproporcingus ūkinės veiklos
suvaržymus, skaičius
22.6. Teisės aktų projektų, kuriems
teiktos pastabos ir pasiūlymai,
skaičius
22.7. Mokymuose dalyvavusių ūkio
subjektų priežiūrą vykdančių
visuomenės sveikatos specialistų
skaičius
23.1. Suteiktų konsultacijų pagal
paklausimus (raštu, el. paštu,
telefonu, žodžiu) skaičius
23.2. Suteiktų konsultacijų ūkio
subjektams patikrinimo metu
skaičius

70

76

109%

60

49

82%

36

36

100%

33

33

100%

2

2

100%

15

18

120%

75

66

88%

3638

3441

95%

1772

1891

107%

169000

169000

100%

163000

163000

100%

163000

163000

100%
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Stiprinti
aplinkos
veiksnių galimo
neigiamo
poveikio
visuomenės
sveikatai
04-01- prevenciją,
02
teikiant
administracines
paslaugas,
susijusias su
leidimų,
licencijų ir kitų
dokumentų
išdavimu

23.3. Parengtų ir visuomenės
informavimo priemonėse išplatintų
straipsnių, informacinių pranešimų
spaudai, duotų interviu, organizuotų
mokymų skaičius
23.4. Suteiktų konsultacijų įstaigos
iniciatyva (skelbiant informaciją
interneto svetainėje, organizuojant
mokymus (seminarus-viešąsias
konsultacijas) ir pan.) skaičius

104

113

109%

90

105

117%

23.5. Organizuotuose seminaruose
dalyvavusių asmenų skaičius

823

1100

134%

23.6. Perskaitytų paskaitų ir
pranešimų skaičius
23.7. Teigiamai Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro
konsultaciją įvertinusių ūkio
subjektų dalis (proc.)

87

87

100%

90

98

109%

Iš viso:

2809060

2797736

100%

Bendrojo finansavimo lėšos:
2786060

2786060

100%

Pajamų įmokos:

24. Leidimų-higienos pasų
išdavimas

24.1. Parengtų ūkinės komercinės
veiklos vykdymo sąlygų vertinimo
pažymų skaičius

2062

2583

125%

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis,
rodiklio kitimo tendencijas.

23000

11676

51%

517900

517900

100%
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25. Dalyvavimas profesinės
sveikatos užtikrinimo ir
profesinių ligų nustatymo
procese

517900

100%

24.2. Ūkinės komercinės veiklos
vykdymo sąlygų vertinimo
pažymų, kurių išvadose nurodoma,
jog ūkinės komercinės veiklos
sąlygos neatitinka visuomenės
sveikatos saugos teisės aktų
reikalavimų skaičius

88

80

91%

24.3. Išduotų leidimų-higienos pasų
skaičius

2094

2723

130%

25.1. Komisijos posėdžių, kuriuose
dalyvauta, skaičius

100

105

105%

42000

42000

100%

1784

1550

87%

165000

165000

100%

26.2. Informuota asmenų, kurių
šachtinių šulinių vandenyje
nustatyta ribines vertes viršijanti
nitratų ir nitritų koncentracija, apie
galimą pavojų sveikatai bei saugaus
vandens ruošimo būdus, skaičius

480

468

98%

26.3. Pateiktų informacijų apie
ištirtų šachtinių šulinių vandens
kokybę savivaldybėms skaičius
27.1. Užpildytų ir pateiktų
Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremalių sveikatai situacijų
centrui formų Nr. 704-l/a
"Apsinuodijimo atvejo tyrimo
protokolas" skaičius

60

60

100%

973

1190

122%

100000

100000

100%

26. Šachtinių šulinių vandens, 26.1. Suorganizuotų šachtinių
gavus pirminės asmens
šulinių vandens cheminių tyrimų
sveikatos priežiūros įstaigos skaičius
pranešimą apie nėščiąją ar
kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus,
kurių maistui naudojamas
šachtinio šulinio vanduo,
tyrimų organizavimas

27. Žmonių apsinuodijimo
aplinkybių, gavus iš
sveikatos priežiūros įstaigų
formą Nr. 058-089-151/a
"Pranešimas apie nustatytą
(įtariamą) susirgimą" tyrimas

517900

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis,
rodiklio kitimo tendencijas.
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28. Pavojingų objektų avarinių 28.1. Suderintų pavojingų objektų
planų derinimas ir tikrinimas avarinių planų projektų skaičius

2

0

0%

2000

0

0%

29. Nuodingąsias medžiagas
gaminančių, tiekiančių rinkai,
įsigyjančių, laikančių,
naudojančių, taip pat jomis
prekiaujančių asmenų
kompetenciją patvirtinančių
liudijimų išdavimas

29.1. Išduotų nuodingąsias
medžiagas gaminančių, tiekiančių
rinkai, įsigyjančių, laikančių,
naudojančių, taip pat jomis
prekiaujančių asmenų kompetenciją
patvirtinančių liudijimų skaičius

1

0

0%

1000

0

0%

30. Planuojamo nuodingųjų
medžiagų poveikio sveikatai
išankstinio vertinimo išvadų
išdavimas. Leidimų įsigyti,
parduoti ar kitaip perleisti
nuodingąją medžiagą
išdavimas

30.1. Išduotų planuojamo
nuodingųjų medžiagų poveikio
sveikatai išankstinio vertinimo
išvadų skaičius

129

73

57%

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis,
rodiklio kitimo tendencijas.

86000

90000

105%

30.2. Išduotų leidimų įsigyti,
parduoti ar kitaip perleisti
nuodingąją medžiagą skaičius

195

583

299%

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis,
rodiklio kitimo tendencijas.

31.1. Išvadų dėl SPAV atrankos
dokumentų skaičius

69

26

38%

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis.

63000

63000

100%

31.2. Išvadų dėl SPAV apimties
nustatymo dokumentų kokybės
skaičius
31.3. Išvadų dėl SPAV ataskaitų
skaičius

38

10

26%

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis.

41

13

32%

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis.

326

459

141%

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis.

202000

202000

100%

21

18

86%

27

18

67%

31. Dalyvavimas planų ir
programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo
(toliau − SPAV) procese

32. Dalyvavimas planuojamos 32.1. Gautų atrankos išvadų dėl
ūkinės veiklos poveikio
PAV būtinumo skaičius
aplinkai vertinimo (toliau −
PAV) procese
32.2. Nagrinėtų PAV programų
skaičius
32.3. Nagrinėtų PAV ataskaitų
skaičius
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33. Dalyvavimas planuojamos
ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai
vertinimo (toliau − PVSV)
procese
34. Dalyvavimas taršos
integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo
procese
35. Dalyvavimas valdant
elektromagnetinį ryšį bei
judrųjį korinį ryšį

36. Aplinkos oro kokybės
valdymo programų ir jų
įgyvendinimo priemonių planų
derinimas
37. Dalyvavimas teritorijų
planavimo procese

38. Dalyvavimas statinių
statybos procese

33.1. Nagrinėtų PVSV ataskaitų
skaičius

61

73

120%

127000

127000

100%

34.1. Suderintų paraiškų taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimui gauti ar pakeisti skaičius

47

42

89%

46000

46000

100%

35.1. Suderintų radiotechninės
dalies projektų skaičius

400

855

214%

Planuota atsižvelgiant į ankstesnių
metų rodiklius. Rodiklių viršijimas
sietinas su mobiliojo ryšio
operatorių vykdomu ryšio kokybės
gerinimu, tinklų plėtra, esamos
inžinerinės infrastruktūros
tobulinimu, progresyvių
technologijų diegimu.

155000

155000

100%

35.2. Suderintų elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos planų
skaičius

400

859

215%

Planuota atsižvelgiant į ankstesnių
metų rodiklius. Rodiklių viršijimas
sietinas su mobiliojo ryšio
operatorių vykdomu ryšio kokybės
gerinimu, tinklų plėtra, esamos
inžinerinės infrastruktūros
tobulinimu, progresyvių
technologijų diegimu.

7

5

71%

4000

4000

100%

448

497

111%

280000

280000

100%

1579

1919

122%

6621

9156

138%

514000 /
23000*

514000 /
11676*

100% / 51%

36.1. Suderintų oro kokybės
valdymo programų ir jų
įgyvendinimo priemonių planų
skaičius
37.1. Išduotų planavimo sąlygų
planavimo dokumentams rengti
skaičius
37.2. Parengtų teritorijų planavimo
dokumentų vertinimo pažymų
skaičius
38.1. Bendras statinio projektavimo
dokumentų tikrinimo pažymų
skaičius

Planuota atsižvelgiant į ankstesnių
metų rodiklius. Rodiklių
viršijimas sietinas su teisės aktų
pasikeitimais (energetinio
efektyvumo reikalavimai).

514000 /
23000*

514000 /
11676*

100% / 51%

52000

52000

100%
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38.2. Statinio projektavimo
dokumentų tikrinimo pažymų, kurių
išvadose nurodoma, kad statinio
projekto sprendiniai atitinka
visuomenės sveikatos saugos teisės
aktų reikalavimus, skaičius

6084

8474

139%

38.3. Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro specialisto
(Užbaigimo komisijos nario)
patikrintų statinių skaičius
39.1. Atliktų patikrinimų skaičius

1322

1619

122%

123

110

89%

39.2. Patikrinimų, kurių metu
nustatyta pažeidimų, skaičius

8

0

0%

40. Leidimo ekshumuoti
žmonių palaikus išdavimas

40.1. Išduotų leidimų ekshumuoti
žmonių palaikus skaičius

68

57

84%

27000

27000

100%

41. Leidimo vežti mirusiojo
kūną (laissez-passer)
išdavimas

41.1. Atiduotų leidimų vežti
mirusiojo kūną (laissez-passer)
skaičius
41.2. Išduotų leidimų vežti
mirusiojo kūną (laissez-passer)
skaičius
42.1. Išduotų išlygų geriamojo
vandens toksinio (cheminio)
rodiklio ribinei vertei taikymo
sąlygoms skaičius
43.1. Suteiktų rekomendacijų
įmonėms notifikuojant kosmetikos
gaminius skaičius

8

2

25%

17000

17000

100%

8

2

25%

2

1

50%

4000

4000

100%

74

46

62%

28000

28000

100%

30

30

100%

8

8

100%

39. Licencijuojamos
visuomenės sveikatos
priežiūros veiklos kontrolė

42. Išlygų geriamojo vandens
toksinio (cheminio) rodiklio
ribinei vertei taikymo
sąlygoms išdavimas
43. Pagalba notifikuojant
kosmetikos gaminius

43.2. Kosmetikos gaminių kontrolę
vykdančioms institucijoms žodžiu,
raštu, el. paštu suteiktų
rekomendacijų skaičius
Reglamento (EB) Nr. 1223/2009
įgyvendinimo klausimais
43.3. ES notifikuotų kosmetikos
gaminių analizių skaičius

Didesnis bendras statinio
projektavimo dokumentų tikrinimo
pažymų skaičius.

Buvo planuota atsižvelgiant į
paskutinių trejų metų duomenis,
rodiklio kitimo tendencijas.
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44. Informacijos apie rimtą
nepageidaujamą kosmetikos
gaminio poveikį vertinimas
(kosmetikos gaminių budra)

44.1. Gautos informacijos apie
kosmetikos gaminių
nepageidaujamą poveikį įvertinimų
skaičius

5

0

0%

1000

0

0%

45.1. Inicijuotų siūlymų, teiktų dėl
teisės aktų keitimo ar papildymo,
skaičius
45.2. Teisės aktų projektų, kuriems
teiktos pastabos ir pasiūlymai,
skaičius
46. Ataskaitų apie triukšmo
46.1. Pateiktų ataskaitų apie
valdytojus rinkimas ir teikimas triukšmo valdytojus skaičius
Sveikatos apsaugos
ministerijai

4

3

75%

50000

50000

100%

20

19

95%

1

1

100%

1000

1000

100%

47. Gamtinių sveikatos
47.1. Išduotų sertifikatų skaičius
veiksnių, naudojamų
sveikatinimo ir sveikatingumo
paslaugoms teikti,
sertifikavimas

1

2

200%

1000

1000

100%

48. Biocidinių produktų
48.1. Išduotų biocidinio produkto
autorizacijos liudijimų ir
autorizacijos liudijimų skaičius
leidimų tiekti į rinką ir naudoti
biocidinį produktą išdavimas
48.2. Išduotų leidimų tiekti į rinką
ir naudoti biocidinį produktą
skaičius
49. Biocidinių produktų dosjė 49.1. Biocidinio produkto dosjė
vertinimas
duomenų ekspertizių, atliekamų
autorizuojant biocidinius
produktus, skaičius
49.2. Biocidinio produkto dosjė
duomenų ekspertizių, atliekamų
pakeičiant biocidinių produktų
autorizacijos sąlygas, skaičius
49.3. Biocidinio produkto dosjė
duomenų ekspertizių, atliekamų
autorizuojant biocidinius
produktus, pasibaigus autorizacijos
liudijimų galiojimo terminui,
skaičius

89

122

137%

48000

48000

100%

1

0

0%

30

32

107%

48000

48000

100%

2

1

50%

21

9

43%

45. Dalyvavimas rengiant
teisės aktų projektus
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49.4. Biocidinio produkto dosjė
duomenų ekspertizių, atliekamų
autorizuojant panašų į to paties
pareiškėjo jau autorizuotus
biocidinius produktus, skaičius
49.5. Biocidinio produkto dosjė
duomenų ekspertizių, atliekamų
autorizuojant biocidinius
produktus, taikant abipusio
pripažinimo procedūrą, skaičius
50. Nacionalinės biocidinių
50.1. Nacionalinės pagalbos
produktų pagalbos tarnybos ir tarnybos suteiktų konsultacijų
kitų duomenų bazių veikimo įmonėms ir kitiems
užtikrinimas
suinteresuotiems asmenims skaičius

19

64

337%

14

16

114%

210

198

94%

27

29

107%

1

0

0%

2

0

0%

51.2. Dalyvauta Komisijos
Biocidinių produktų nuolatinio
komiteto posėdžiuose
51.3. Dalyvauta Europos cheminių
medžiagų agentūros komitetų ir
darbo grupių posėdžiuose

3

3

100%

8

5

63%

52.1. Suteiktų konsultacijų ūkio
subjektams pagal paklausimus
(raštu, el. paštu, telefonu, žodžiu)
skaičius

4013

4893

122%

50.2. Duomenų rinkinių, įvestų
užtikrinant Biocidinių produktų
duomenų bazės R4BP palaikymą,
skaičius
50.3. Duomenų panaudojimo
IUCLID duomenų bazėje skaičius
51. Dalyvavimas ES Tarybos, 51.1. Dalyvauta Kosmetikos
Europos Komisijos, ES
gaminių nuolatinio komiteto
agentūrų komitetų ir darbo
posėdžiuose
grupių veikloje

52. Ūkio subjektų
konsultavimas aplinkos
veiksnių, galinčių turėti
neigiamos įtakos visuomenės
sveikatai, klausimais

Įdiegta vieninga ir tikslesnė
konsultacijų apskaita.

9000

9000

100%

3500

3500

100%

186700

186700

100%

186700

186700

100%
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52.2. Parengtų ir visuomenės
informavimo priemonėse išplatintų
straipsnių, informacinių pranešimų
spaudai, duotų interviu, organizuotų
mokymų skaičius

110

107

97%

52.3. Suteiktų konsultacijų įstaigos
iniciatyva (skelbiant informaciją
interneto svetainėje, organizuojant
mokymus (seminarus-viešąsias
konsultacijas) ir pan.) skaičius

78

82

105%

52.4. Ūkio subjektams
organizuotuose seminaruose
dalyvavusių asmenų skaičius
52.5. Perskaitytų paskaitų ir
pranešimų skaičius

403

526

131%

54

57

106%

* veiksmas įgyvendinamas pajamų įmokų lėšomis
Kita veikla (kiti vykdyti svarbūs neplaniniai darbai).
Mokyklų aplinkos saugos ir sveikatos programų efektyvumo įvertinimas ir siūlymų Sveikatos apsaugos ministerijai dėl reglamentavimo tobulinimo parengimas.
Grožio salonuose odos priežiūrai naudojamų Kangalo žuvyčių saugos įvertinimas ir siūlymų Sveikatos apsaugos ministerijai dėl reglamentavimo tobulinimo parengimas.
Moksleivių dainų šventės "Tu Mums viena" dalyvių apgyvendinimo sąlygų vertinimas ir informacijos apibendrinimas.
Dalyvavimas mokyklų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinime dėl tuberkuliozės epidemiologinės priežiūros vykdymo.
Siekiant įgyvendinti Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 1 priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ nuostatas parengti 2 preliminarūs
projektiniai pasiūlymai ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai.
Dalyvauta Lietuvos Respublikos 30 pozicijų rengime; 3 pozicijų rengime dėl narystės EBPO.
Pateiktas projektinis pasiūlymas Vidaus reikalų ministerijai pagal priemonę „Ūkio subjektų priežiūros veiklos tobulinimas užtikrinant visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą“.

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas

Giedrius Nariūnas

