ATMINTINĖ
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI VERSLUI
KOKIA VEIKLA VERČIANTIS REIKALINGAS LEIDIMAS-HIGIENOS PASAS?
Jeigu verčiatės arba ketinate verstis viena iš šių veiklų Lietuvoje, jums reikalingas leidimas-higienos pasas:
1) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (pagal sveikatos apsaugos
ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);
2) ligoninių veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių
asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);
3) kita asmens sveikatos priežiūros veikla;
31) papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veikla;
4) ugdymo veikla: ikimokyklinio ugdymo veikla, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, vaikų
neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla, profesinių mokyklų ugdymo veikla, aukštųjų
mokyklų ugdymo veikla;
5) stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veikla;
6) apgyvendinimo paslaugų veikla (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų,
kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės
namų veikla);
7) grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno
priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio makiažo
paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos);
8) soliariumų paslaugų veikla;
9) sporto klubų paslaugų veikla;
10) pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla;
11) skalbyklų paslaugų veikla;
12) kosmetikos gaminių gamyba;
13) žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo)
teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla;
14) sveikatingumo paslaugų, kurias teikiant naudojami papildomosios ir alternatyviosios
sveikatos priežiūros produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai ir kurios nelicencijuojamos pagal
Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą, veikla.
KAIP GAUTI LEIDIMĄ-HIGIENOS PASĄ?
Leidimą-higienos pasą išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Norėdami gauti leidimąhigienos pasą, užpildykite paraišką ir pateikite kitus reikalingus dokumentus, nurodytus paslaugos
aprašyme, kurį rasite paspaudę šią nuorodą https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-higienos-pasoisdavimas--77;10388.html
KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?
Paraišką ir dokumentus galite pateikti elektroniniu būdu per Lietuvos paslaugų portalą:
https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-higienos-paso-isdavimas--77;10388.html
Arba kitais būdais:
• atvykti į NVSC ir pateikti užpildytą paraišką (būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
• atsiųsti paraišką paštu ar per pasiuntinį. Prašymas turi būti pasirašytas prašymą teikiančio asmens arba
jo atstovo (prie prašymo, siunčiamo paštu ar per pasiuntinį, turi būti pridėta pareiškėjo asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija);

• atsiųsti el. paštu info@nvsc.lt pasirašyto prašymo skaitmeninę kopiją arba prašymą, pasirašytą
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus,
arba suformuotą tokiu būdu, kuris leistų prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba
patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą (per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo
naudojant pašto tinklą informacinę sistemą);
• per įgaliotą atstovą, kuris turi papildomai pateikti savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius
dokumentus.
PARAIŠKOS FORMĄ rasite NVSC interneto svetainės adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/paslaugos/prasymai
Prašymai priimami lietuvių kalba. Atsakymai teikiami taip pat lietuvių kalba.

