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I. BENDRA INFORMACIJA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos
analizės atlikimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu
Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės ir
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų
patvirtinimo“ bei vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 10 d.
įsakymo Nr. V-1633 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ 1.1.1 papunktį,
Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC)
buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir parengta motyvuota išvada.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų nagrinėjimo ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės
veiklos galimybių priėmimo srityje.
Veiklos srities analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti sritį veikiančius išorinius, vidinius ar
individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti
korupcijai, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti.
NVSC direktoriaus 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. VKE-541 „Dėl atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę paskyrimo“ NVSC atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją paskirta Teisės
ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Gulijevaitė, kuri ir atliko korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą.
Analizuotas laikotarpis: 2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. birželio 30 d.
Naudoti metodai ir veiksmai: nagrinėjant statistinius duomenis, esančius informacinėse
sistemose, vertinant situaciją pagal galiojusius teisės aktus, vertinant dokumentų valdymo sistemoje
esančią informaciją, NVSC darbuotojų elektroniniu paštu ir telefonu pateiktą informaciją apie darbo
praktiką ir veiklos rezultatus analizuojamoje veiklos srityje.
Aukščiau nurodyta veiklos sritis vertinta vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – klausimynas).
Korupcijos rizikos analizės išvados padarytos remiantis nurodytos informacijos ir duomenų
analize bei darant prielaidą, jog visa analizei pateikta informacija / duomenys yra išsamūs ir
galutiniai.
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II. ANALIZĖS REZULTATAI
2.1. Teisinis reguliavimas bei veiklos vertinimas
Visuomenės sveikatos priežiūrą, šios priežiūros sistemos struktūrą, valstybinį reguliavimą,
juridinių ir fizinių asmenų teisinius santykius visuomenės sveikatos priežiūros srityje apibrėžia
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.
Pagal Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 1 punktą visuomenės sveikata –
gyventojų visapusė dvasinė, fizinė ir socialinė gerovė. Visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai
– žmogaus aplinkos biologinių, cheminių, ekonominių, ergonominių, fizikinių, socialinių,
psichologinių ir kitų veiksnių, darančių įtaką ir žmogaus, ir visuomenės sveikatai, visuma.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas – planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių
įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas
(Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 8 punktas).
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 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 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.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu 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“ patvirtintas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo
atvejų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Minėtas Tvarkos aprašas nustato poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo procedūrą, t. y., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos
(toliau – Ataskaita, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita) rengimo, visuomenės
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
procese, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos pateikimo NVSC, nagrinėjimo ir
sprendimo dėl jos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo sąlygas ir tvarką.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tikslus ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
atlikimo reikalavimus reglamentuoja Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m. liepos 1d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (toliau – Metodiniai nurodymai) (Metodinių
nurodymų 1 punktas).
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo 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“, kuriuo patvirtintas Tvarkos aprašas, 1 punktu planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto, atsakingo už sveikatos apsaugą, funkcijas atlikti
įgaliotas NVSC.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas nagrinėja NVSC departamentai.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, jos priedai ir kita susijusi informacija
NVSC departamentams gali būti pateikiama ir atsakymai iš jų gaunami tiesiogiai, elektroninėmis
priemonėmis, taip pat per E-pristatymą.
NVSC departamentas, gavęs iš pareiškėjo Ataskaitą su priedais, atitinkančią reikalavimus, ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas turi paskelbti pranešimą NVSC interneto svetainėje apie gautą nagrinėti
Ataskaitą.
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NVSC departamentas, gavęs poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą su priedais,
atitinkančią Tvarkos aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimus, įvertinęs, 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 Ataskaitos gavimo NVSC dienos:
- teikia motyvuotus reikalavimus Ataskaitą pataisyti ar papildyti, arba
- priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
Pagal Tvarkos aprašo 40 punktą Ataskaitos nagrinėjimo metu nustačius, kad planuojamos
ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, sprendimo
išvadose nurodoma, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos
teisės aktų reikalavimus.
NVSC departamentas, išnagrinėjęs Ataskaitą, priima vieną iš šių sprendimų:
1. planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje, jeigu planuojamos ūkinės veiklos
sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus;
2. planuojama ūkinė veikla yra neleistina pasirinktoje vietoje, jeigu planuojamos ūkinės veiklos
sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų.
Patvirtintos formos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimamas ne vėliau
kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamai įformintos Ataskaitos gavimo dienos.
Priėmus sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, pareiškėjas apie tai ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas yra informuojamas NVSC departamento direktoriaus arba kito NVSC
direktoriaus įgalioto asmens raštu. Minėtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
galioja neterminuotą laiką, jei nesikeičia esminės aplinkybės. NVSC departamentas per 10 darbo
dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo turi paskelbti informaciją
apie priimtą sprendimą NVSC interneto svetainėje.
Ataskaitos rengėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už parengtos Ataskaitos kokybę, duomenų
tikslumą, išsamumą ir teisingumą.
NVSC departamentų veiksmai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese bei priimti
sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
Analizuojamu laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. – iki 2020 m. birželio 30 d. NVSC
departamentų pateiktais duomenimis vertinimui buvo pateikta 192 poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitos. Dėl 100 Ataskaitų iškart buvo priimti sprendimai, kad planuojama ūkinė veikla
yra leistina pasirinktoje vietoje, o dėl 91 Ataskaitos buvo teikiami motyvuoti reikalavimai jas pataisyti
ar papildyti, pasitaikė 1 atvejis, kuomet po pateiktų pastabų pataisyta Ataskaita nebebuvo pateikta.
Sprendimų, kad ūkinė veikla yra neleistina pasirinktoje vietoje nebuvo priimta. NVSC Vilniaus,
Šiaulių ir Tauragės departamentai Ataskaitos rengėjo pareikalavo pakartotinai organizuoti
visuomenės supažindinimą su pataisyta ar papildyta Ataskaita, kai po visuomenės supažindinimo su
ankstesne Ataskaita ji iš esmės buvo keičiama, taisoma ar pildoma (Tvarkos aprašo 37 p.), kadangi
visuomenei informavimo priemonėse paskelbta informacija apie planuojamą ūkinę veiklą neatitiko
NVSC departamentui pateiktoje Ataskaitoje numatytos veiklos ir technologijos ar keitėsi ūkinėskomercinės veiklos sąlygos. Analizuojamu laikotarpiu 2 NVSC departamentų priimti sprendimai
buvo apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai bei teismui. Teismas skundą (Skirsnemunės
bendruomenės skundas dėl vėjo jėgainių) atmetė, tačiau šis sprendimas apskųstas apeliacinės
instancijos teismui (procesas šiuo metu dar nėra pasibaigęs). Lietuvos administracinių ginčų
komisijos priimtas sprendimas NVSC buvo palankus.
Tvarkos apraše nurodyta, kad Ataskaitai nagrinėti NVSC savo lėšomis gali pasitelkti
konsultantus, kurių pateikta nuomonė ar išvada priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių nėra privaloma. NVSC departamentai pasitelkę konsultantų nebuvo.
Pažymėtina, kad NVSC įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m.
gruodžio 6 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2018-P-7-1-11 „Pavojingųjų atliekų tvarkymas“
rekomendaciją „Siekiant, kad teisė pavojingąsias atliekas tvarkyti būtų suteikta tik tiems atliekų
tvarkytojams,
kurių veikla nekels neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, užtikrinti, kad išvados dėl
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planuojamos pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos būtų teikiamos įsitikinus būsimos taršos sklaidos
skaičiavimų teisingumu“ (priemonė „3.1. Įdiegti procedūrą planuojamos ūkinės veiklos taršos
sklaidos skaičiavimų teisingumui įvertinti“) NVSC direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.
VKE-121 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos taršos sklaidos skaičiavimų pagrįstumo įvertinimo
tvarkos aprašo“ yra patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos taršos sklaidos skaičiavimų pagrįstumo
įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato taršos sklaidos skaičiavimo
(modeliavimo) rezultatų pagrįstumo vertinimo, nagrinėjant NVSC departamentuose gautas poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas, sąlygas ir tvarką. Pagal minimą Aprašą poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas vertina NVSC direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. VKE-160 „Dėl komisijos planuojamos ūkinės veiklos taršos sklaidos skaičiavimų
pagrįstumui įvertinti sudarymo“ sudaryta nuolatinė Vertinimo komisija, kurios pateiktos išvados nėra
privalomos departamentams.
Į minėtą komisiją analizuojamu laikotarpiu buvo kreiptasi 3 kartus. Išnagrinėjusi atvejus
Vertinimo komisija priėmė tokius nutarimus:
1. 2019 m. gegužės 8 d. Taršos sklaidos skaičiavimo (modeliavimo) rezultatų pagrįstumo
vertinimo komisijos posėdžio protokolo Nr. (11 1.4)PR-333 nutarime buvo nurodyta, kad Ataskaitos
triukšmo sklaidos skaičiavimo (modeliavimo) rezultatai yra nepagrįsti: neaišku, kaip panaudoti
triukšmo šaltinių duomenys apskaičiuojant triukšmo sklaidą, neaišku, kodėl naudoti plotiniai šaltiniai
(trys aikštelės), o ne linijiniai (ekskavatorius, sunkvežimiai) ir taškiniai šaltiniai (smulkintuvas).
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje eksploatuojami sunkvežimiai, kurių techniniai duomenys,
tarp jų triukšmo lygiai, nepateikti Ataskaitoje ir prieduose, tačiau nurodyta, kad vertinti kaip linijiniai
triukšmo šaltiniai. Visi aukščiau nurodyti triukšmo šaltiniai: turėjo būti vertinami, apskaičiavus
triukšmo sklaidą pagal standarte LST ISO 9613-2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso
silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613-2:1996) pateiktą (1) formulę.
Panaudojus aukščiau minėtą formulę turėtų gautis reikšmingai besiskiriantys rezultatai negu
pateiktoje Ataskaitoje.
Gavęs nutarimą atsakingas NVSC departamentas atsižvelgė į Vertinimo komisijos pastabas ir
Ataskaitos rengėjui nurodė ištaisyti nustatytus trūkumus. Ataskaitos rengėjas į pastabas atsižvelgė;
2. 2019 m. rugsėjo 12 d. Taršos sklaidos skaičiavimo (modeliavimo) rezultatų pagrįstumo
vertinimo komisijos posėdžio protokolo Nr. (11 14.3.16)PR-657 nutarime buvo nurodyta, kad Vėjo
jėgainių keliamo triukšmo taršos sklaidos skaičiavimui (modeliavimui) naudoti duomenys yra
pagrįsti; būtina pateikti skaičiavimo (modeliavimo) rezultatus koreguojant grafinį triukšmo taršos
sklaidos skaičiavimo (modeliavimo) pateikimą, nurodant triukšmo lygį ties sanitarinių apsaugos zonų
ribomis ir prie artimiausių gyvenamųjų teritorijų (kaip jos apibrėžtos Lietuvos higienos normos HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d.
įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, 2 punkte).
Gavęs nutarimą atsakingas NVSC departamentas kreipėsi į Ataskaitos rengėją su prašymu
pateikti skaičiavimo (modeliavimo) rezultatus koreguojant grafinį triukšmo taršos sklaidos
skaičiavimo (modeliavimo) pateikimą, nurodant triukšmo lygį ties sanitarinių apsaugos zonų ribomis
ir prie artimiausių gyvenamųjų teritorijų. Ataskaitos rengėjas informaciją pateikė;
3. 2020 m. balandžio 17 d. Taršos sklaidos skaičiavimo (modeliavimo) rezultatų pagrįstumo
vertinimo komisijos posėdžio protokolo Nr. (11 1.4E)PR-165 nutarime buvo nurodyta, kad kiaulių
auginimo ūkio eksploatacija poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje kvapų sklaidos
skaičiavimui (modeliavimui) naudoti duomenys nepagrįsti.
Gavęs nutarimą atsakingas NVSC departamentas kreipėsi į Ataskaitos rengėją nurodydamas,
kad buvo konstatuota, jog duomenys kvapų sklaidos skaičiavimui (modeliavimui) nepagrįsti ir buvo
nurodyti argumentai.
Pagal išdėstytą matyti, kad visi NVSC departamentai, kurie kreipėsi į Vertinimo komisiją,
atsižvelgė į Vertinimo komisijos nutarimus.
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2.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitų nagrinėjimo ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priėmimo srityje
*šioje motyvuotoje išvadoje pateikiama informacija apie antikorupciniu požiūriu analizuotą ir vertintą
veiklos sritį, atitinkančią vieną ar kelis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus
kriterijus ir todėl priskirtą prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2.2.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatyti kriterijai:
2.2.1.1. Pagal kriterijų – padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
Pagal vertinimo metu surinktą informaciją nenustatyta, kad per analizuojamą laikotarpį (201901-01 – 2020-06-30) NVSC departamentuose vertinant ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitas ir priimant sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių būtų užfiksuoti
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai ar kiti tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingi teisės
pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė,
atvejai.
Per analizuojamą laikotarpį Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar
priežiūros institucijos nenustatė pažeidimų, nebuvo pradėti tyrimai dėl tarnybinių nusižengimų, darbo
drausmės ar darbo pareigų pažeidimų, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų, nebuvo išaiškinta korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų, nebuvo gauta kitos informacijos apie įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos
apraiškas (gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita
informacija).
Be to, NVSC interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“, nurodyta informacija bei
nurodyti kontaktai, kuriais asmenys, susidūrę su galimomis korupcinio pobūdžio veikų apraiškomis,
skatinami apie tai pranešti.
2.2.1.2. Pagal kriterijų – pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.
NVSC veikla ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų nagrinėjimo ir
sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo srityje susijusi su priežiūros
vykdymu. Visa su analizuojama veiklos sritimi susijusi priežiūra detaliai reglamentuota tiek
Tvarkos apraše, tiek Apraše, tiek Metodiniuose nurodymuose.
Vertinant teisinį reglamentavimą ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitų nagrinėjimo ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo srityje,
pastebėtina, kad Tvarkos aprašo 37 punkte nurodyta, kad NVSC turi teisę pareikalauti pakartotinai
organizuoti visuomenės supažindinimą su pataisyta ar papildyta Ataskaita, jeigu po visuomenės
supažindinimo su ankstesne Ataskaita ji iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma (kai pasikeičia
planuojama ūkinė veikla (technologiniai procesai, taršos šaltiniai, ūkinės veiklos sukeliama tarša,
taršos mažinimo priemonės) ir dėl to pasikeičia siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, ar kai dėl
pasikeitusių aplinkybių planuojamos ūkinės veiklos gretimose teritorijose dėl planuojamos ar
vykdomos ūkinės veiklos, jose esamų ar planuojamų objektų, Ataskaitoje siūlomos sanitarinės
apsaugos zonos ribos turi būti koreguojamos). Kadangi nuo planuojamos ūkinės veiklos veiksnių
stipriai priklauso visuomenės sveikata, siūlytina Tvarkos apraše arba konkretizuoti atvejus, kuriems
esant pareikalaujama pakartotinai organizuoti visuomenės supažindinimą su pataisyta ar papildyta
Ataskaita, arba numatyti įpareigojimą NVSC pareikalauti pakartotinai organizuoti visuomenės
supažindinimą su pataisyta ar papildyta Ataskaita. Be kita ko, manytina,kad galima ir vidiniuose
teisės aktuose detalizuoti atvejus, kuomet pareikalaujama pakartotinai organizuoti visuomenės
supažindinimą su pataisyta ar papildyta Ataskaita, nes tokia neišsami Tvarkos aprašo nuostata sudaro
sąlygas interpretacijai ir galimiems ginčams, o tai yra korupcijos rizikos veiksnys.
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2.2.1.3. Pagal kriterijų – atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos, uždaviniai,
darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.
Kaip minėta 2.2.1.2 papunktyje NVSC valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami
funkcijas analizuojamoje srityje, vadovaujasi Tvarkos aprašu, Metodiniais nurodymais bei Aprašu.
Taip pat Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr.
V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų
patvirtinimo“ bei NVSC departamentų nuostatais, patvirtintais Vilniaus visuomenės sveikatos centro
direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. VK-27 (skelbiami https://nvsc.lrv.lt/lt/administracineinformacija/nvsc-departamentu-nuostatai). Visų valstybės tarnautojų funkcijos, atsakomybė ir
pavaldumas aprašyti jų pareigybių aprašymuose (skelbiami https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/kontaktai-1/darbuotoju-sarasas), su kuriais valstybės tarnautojai supažindinami
pasirašytinai, NVSC departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių nuostatuose. Valstybės
tarnautojų ir darbuotojų darbo tvarka išsamiai reglamentuota NVSC darbo reglamente, patvirtintame
NVSC direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. VK-278 ,,Dėl Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – NVSC
darbo reglamentas).
Būtent, einamoji valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų atlikimo vidaus kontrolė vykdoma
vadovaujantis NVSC darbo reglamento nuostatomis, parengtus dokumentus vertinant ir vizuojant
skyriaus vedėjui. Prevencinė ir tolimesnė vidaus kontrolė vykdoma valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, skyriaus vedėjų organizuojamų pasitarimų metu. Paminėtina, kad NVSC direktoriaus
2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VK-401 „Dėl privačių interesų deklaravimo“, yra patvirtintas
pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas. Vadovaujantis
minėtu įsakymu, NVSC departamentų darbuotojai, vykdantys funkcijas, ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų nagrinėjimo ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių priėmimo srityje, privalo nusišalinti, jei tai gali sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą.
Pažymėtina, kad NVSC interneto svetainėje yra patalpintas Tarnybinės etikos patarėjas.
Aptariami teisės aktai peržiūrimi ne periodiškai, bet pasikeitus aukštesnės galios teisės aktams
arba išskilus poreikiui efektyviau organizuoti NVSC departamentų veiklą, pastebėjus teisinio
reglamentavimo spragas.
2.2.1.4. Pagal kriterijų – veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių
papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.
NVSC veikla ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų nagrinėjimo ir
sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo srityje yra susijusi su sprendimų
priėmimu.
Ataskaita, jos priedai ir kita susijusi informacija NVSC departamentams gali būti pateikiama ir
atsakymai iš jo gaunami tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis, taip pat per E-pristatymą.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 43 punktu patvirtintos formos sprendimas dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos, parengtos
pagal Tvarkos aprašo reikalavimus, gavimo NVSC, išskyrus Tvarkos aprašo 39 punkte nurodytu
atveju. Tvarkos aprašas gana detaliai reglamentuoja procedūros eigą bei terminus jai atlikti. Tačiau
atkreiptinas dėmesys, kad pastebėjimas dėl Tvarkos aprašo 37 punkto nuostatų neišsamumo pateiktas
2.2.1.2 papunktyje. Taip pat detali informacija apie procedūrą pateikiama NVSC interneto svetainėje
(skelbiama
https://www.lietuva.gov.lt/lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaitostoliau-ataskaita-nagrinejimas-ir-sprendimo-del-planuojamos-ukines-veiklos-galimybiu-priemimas77;10395.html).
Taip pat poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų nagrinėjimas ir sprendimų dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas yra atskirtas pareigybių aprašymuose,
įgaliojimuose pasirašyti raštus.
Visa
informacija
apie
priimtus
sprendimus
skelbiama
https://nvsc.lrv.lt/lt/paslaugos/informacijos-rinkmenos/informacija-apie-priimta-sprendima-delNuorašas tikras
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planuojamos-ukines-veiklos-galimybiu. Priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių galioja neterminuotą laiką, jei nesikeičia esminės aplinkybės. Pažymėtina, kad vertinamos
srities viešinimas taip pat prisideda prie galimų korupcijos apraiškų mažinimo.
Atkreiptinas dėmesys, kad NVSC departamentų veiksmai poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo procese bei priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
2.2.1.5. Pagal kriterijų – daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Aptarta 2.2.1.4 papunktyje.
2.2.1.6. Pagal kriterijų – naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
Analizuojama sritis nėra susijusi su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija.
2.2.1.7. Pagal kriterijų – anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos
trūkumų.
Ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų nagrinėjimo ir sprendimų
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo srityje anksčiau korupcijos rizikos analizė
nebuvo atlikta.
1 lentelėje pateikta korupcijos pasireiškimo tikimybė ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitų nagrinėjimo ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priėmimo srityje, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytais
kriterijais.
1 lentelė
Korupcijos prevencijos įstatymo
6 straipsnio 4 dalyje numatyti kriterijai
Taip / Ne
<... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš
šių kriterijų>

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas
Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir
sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai
reglamentuoti
Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių
papildomų teisių suteikimu ar apribojimu
Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos
valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo
Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti
informacija
Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta
veiklos trūkumų

Ne
Taip
Ne

Taip
Taip
Ne
Ne

Taigi iš 2.2.1. papunkčio kriterijų analizės ir 1 lentelėje pateiktos informacijos konstatuotina, kad
pagal tris (1 lentelės 2, 4 ir 5 p.) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos
įstatyme NVSC veiklos sritis ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų
nagrinėjimas ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas priskiriama
prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
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2 lentelėje pateiktas šios srities įvertinimas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte numatytą klausimyno kriterijų – „Veikla yra susijusi su
leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“:
2 lentelė
Ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų nagrinėjimas ir
sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas
Eil. Klausimas
Atsakymas Pagrindimas
Nr.
Taip/Ne
1.
1.1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga Taip
Lietuvos Respublikos visuomenės
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų
sveikatos priežiūros įstatymas;
pagrindu priėmė būtinus teisės aktus,
nustatančius / detalizuojančius leidimų,
Lietuvos Respublikos planuojamos
licencijų, lengvatų, nuolaidų, kitokių
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
papildomų teisių išdavimo / neišdavimo
vertinimo įstatyme nenumatytų
arba suteikimo / nesuteikimo, teisinės
poveikio visuomenės sveikatai
atsakomybės, kitų teisinio / ekonominio
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
poveikio priemonių procedūras?
aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
1.2. Ar šiuose teisės aktuose aiškiai ir Taip
ministro 2011 m. gegužės 13 d.
tiksliai reglamentuojama administracinės
įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos
procedūros eiga, terminai, nustatyti
Respublikos planuojamos ūkinės
konkretūs, objektyviai pamatuojami
veiklos poveikio aplinkai vertinimo
reikalavimai
procedūroje
įstatyme nenumatytų poveikio
dalyvaujantiems
asmenims
(pvz.:
visuomenės sveikatai vertinimo
reikalavimai asmenų teisiniam statusui,
atlikimo atvejų nustatymo ir
asmenų pateikiamiems dokumentams ir
tvarkos aprašo patvirtinimo ir
kt.)?
įgaliojimų suteikimo“ (toliau
lentelėje – Tvarkos aprašas);
Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo tikslus ir poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo
atlikimo
reikalavimus
reglamentuoja Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo metodiniai
nurodymai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. liepos 1d.
įsakymu
Nr.
V-491
„Dėl
Planuojamos
ūkinės
veiklos
poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo metodinių nurodymų
patvirtinimo“;
Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo
18 d. įsakymu Nr. V-1058 „Dėl
Nacionalinio visuomenės sveikatos
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centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos
nuostatų
patvirtinimo“;
NVSC departamentų nuostatai,
patvirtinti Vilniaus visuomenės
sveikatos
centro
direktoriaus
2016 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.
VK-27
(toliau
–
NVSC
departamentų nuostatai);
NVSC departamentų Visuomenės
sveikatos
saugos
skyriaus
nuostatai, patvirtinti Vilniaus
visuomenės
sveikatos
centro
direktoriaus 2016 m. vasario 23 d.
įsakymu Nr. VK-27 (toliau –
NVSC departamentų Visuomenės
sveikatos
saugos
skyriaus
nuostatai);
Tvarkos
apraše
ir
kituose
analizuojamai sričiai aktualiuose
teisės aktuose aiškiai ir tiksliai
reglamentuojama procedūros eiga,
terminai,
nustatyti
konkretūs
reikalavimai
procedūroje
dalyvaujantiems subjektams, tačiau
pastebėtina, kad Tvarkos aprašo 37
punkto nuostata sudaro sąlygas
interpretacijai
ir
galimiems
ginčams.
Plačiau
2.2.1.2
papunktyje;

2.1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos Taip
teisės aktuose aiškiai ir tiksliai numatyti
leidimus, licencijas ir kitus dokumentus
Nuorašas
tikras
išduodantys
/ neišduodantys, teisinę
2.

Atkreiptinas
dėmesys,
kad
Detalizuojant Tvarkos aprašo 39 p.
nuostatas NVSC direktoriaus
2019 m. balandžio 1 d. įsakymu
Nr.
VKE-121
patvirtintas
Planuojamos ūkinės veiklos taršos
sklaidos skaičiavimų pagrįstumo
įvertinimo
tvarkos
aprašas,
nustatantis
taršos
sklaidos
skaičiavimo
(modeliavimo)
rezultatų pagrįstumo vertinimo,
nagrinėjant
NVSC
departamentuose
gautas
Ataskaitas, sąlygas ir tvarką.
Subjektai aiškiai ir tiksliai yra
numatyti NVSC departamentų
nuostatose, NVSC departamentų
Visuomenės sveikatos saugos
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atsakomybę ir kitas teisinio / ekonominio
poveikio priemones taikantys subjektai
(įstaigos padaliniai, valstybės tarnautojai
ar darbuotojai), ar išsamiai apibrėžta šių
subjektų kompetencija?
2.2. Ar šiems subjektams nesuteikti per Ne
platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?

3.

4.

3.1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos Ne
teisės aktai suteikia įgaliojimus išduoti /
suteikti leidimus, licencijas ir kitus
dokumentus, taikyti teisinę atsakomybę,
kitas teisinio / ekonominio poveikio
priemones kolegialiai institucijai?
3.2. Jei taip, ar teisės aktai detaliai
reglamentuoja kolegialios institucijos
sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių
skyrimo, administracinės procedūros
sprendimo priėmimo tvarką? Ar šie teisės
aktai numato kolegialios institucijos narių
individualią atsakomybę už priimtus
sprendimus?
4.1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos Taip
teisės aktuose įtvirtinti aiškūs kriterijai,
principai, kuriais vadovaujantis priimamas
sprendimas išduoti / neišduoti leidimus,
licencijas ir kitus dokumentus?
4.2.
Ar
numatyti
administracinės procedūros
priėmimo terminai?

konkretūs
sprendimų

skyriaus
nuostatose.
Šiuose
dokumentuose apibrėžta subjektų
uždaviniai,
funkcijos,
teisės,
veiklos
organizavimas
ir
atsakomybės. Taip pat NVSC
darbuotojų
pareigybių
aprašymuose nurodytos darbuotojų
kompetencijos.
Subjektams nėra suteikti per platūs
įgaliojimai.
Tvarkos
apraše
apibrėžta poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitos
nagrinėjimo
ir
sprendimo
priėmimo eiga, subjektų veiksmai
vertinant
Ataskaitą,
tikslūs
terminai, nurodymas subjektams
teikti motyvuotus reikalavimus
Ataskaitą pataisyti ar papildyti.
Tvarkos
aprašo
1
punkte
nurodomas
įgaliojimas
planuojamos
ūkinės
veiklos
poveikio
aplinkai
vertinimo
subjekto, atsakingo už sveikatos
apsaugą, funkcijas atlikti NVSC.
Taip pat, pagal Tvarkos aprašo 44
punkto nuostatas NVSC įgaliotas
priimti sprendimą dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių.

Tvarkos aprašo 40, 41, 44
punktuose
įtvirtinti
aiškūs
kriterijai, kuriais vadovaudamasis
NVSC priima sprendimą dėl
planuojamos
ūkinės
veiklos
galimybių
(leistinumo
ar
neleistinumo). Jei planuojamos
ūkinės veiklos sąlygos neatitinka
visuomenės sveikatos saugos teisės
aktų
reikalavimų
nurodomas
konkretus teisės akto straipsnis, jo
dalis, punktas. Sprendimas negali
būti priimamas su išlygomis.
Tvarkos aprašo 44 p. nurodyti
konkretūs Sprendimai, kuriuos
institucija gali priimti, išnagrinėjusi
Ataskaitas.
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5.

6.

7.

8.

5.1. Ar teisinis reglamentavimas užtikrina Taip
veiklos ar atskirų tokios veiklos subjektų
santykių skaidrumą?
5.2. Ar teisinis reglamentavimas Ne
nesukuria nevienodų (taikant išimtis ar
lengvatas kai kuriems tokios veiklos
subjektams) ar diskriminuojančių sąlygų
tam
tikroje
srityje
veikiantiems
subjektams?
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės Taip
aktuose atskirtas sprendimo išduoti /
neišduoti leidimus, licencijas ir kitus
dokumentus priėmimo ir licencijuojamos
ar kitokios veiklos priežiūros / kontrolės bei
sankcijų taikymo funkcijų įgyvendinimas?
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje Taip
reglamentuota sprendimų išduoti /
neišduoti leidimus, licencijas ir kitus
dokumentus priėmimo proceso vidaus
kontrolės (prevencinės, einamosios,
paskesniosios) procedūros?

Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje, Taip
išduodant / neišduodant leidimus,
licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikiant
/ nesuteikiant kitokias papildomas teises,
taikomas „vieno langelio“ principas?

Tvarkos apraše (37 p., 43 p.)
numatyti aiškūs administracinės
procedūros sprendimų priėmimo
terminai.
Tvarkos apraše aiškiai ir tiksliai
reglamentuojama procedūros eiga,
terminai,
nustatyti
konkretūs
reikalavimai
procedūroje
dalyvaujantiems subjektams, taip
užtikrinamas subjektų santykių
skaidrumas
ir
nesukuriama
nevienodų ar diskriminuojančių
sąlygų.
Tvarkos aprašas nustato Ataskaitos
nagrinėjimo ir sprendimo dėl jos ir
planuojamos
ūkinės
veiklos
galimybių priėmimo sąlygas ir
tvarką.
NVSC darbo reglamente apibrėžtos
vidaus kontrolės procedūros.
Ataskaitos agrinėjimo, sprendimo
priėmimo procesas nustatytas QPR
procese 2.2.2 „Mažinti aplinkos
veiksnių sukeliamo neigiamo
poveikio sveikatai riziką, leidžiant
/ neleidžiant veiklą“. Prevencinės
priemonės
vykdomos,
specialistams konsultuojantis su
NVSC departamentų Viusomenės
sveikatos saugos skyriaus vedėju
dėl Ataskaitų nagrinėjimo ir
sprendimo projekto rengimo. QPR
procese numatyta, kad Visuomenės
sveikatos
saugos
skyriaus
specialistai rengia sprendimo
projektus, kuriuos vizuoja skyriaus
vedėjas,
tvirtina
NVSC
departamento direktorius, tokiu
būdu vykdoma einamoji kontrolė.
Asmenų aptarnavimą NVSC,
taikant „vieno langelio“ principą,
reglamentuoja
Asmenų
aptarnavimo tvarkos aprašas,
patvirtintas NVSC direktoriaus
2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.
VKE-516
„Dėl
Asmenų
aptarnavimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“.
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9.

10.

11.

Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje, Taip
išduodant / neišduodant leidimus,
licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikiant
/ nesuteikiant kitokias papildomas teises,
naudojamos informacinės technologijos
(diegiama / įdiegta e. valdžios sistema)?

10.1. Ar valstybės ar savivaldybės Taip
įstaigos teisės aktuose numatyta subjektų,
išduodančių leidimus, licencijas ir kitus
dokumentus,
veiklos
ir
priimtų
sprendimų apskundimo tvarka?
10.2. Ar buvo gauta asmenų skundų, Ne
pranešimų,
kitokio
pobūdžio
informacijos dėl leidimus, licencijas ir
kitus dokumentus išduodančių arba
suteikiančių subjektų veiklos / priimtų
sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar
buvo atliekamas tokios informacijos
tyrimas?
Ar valstybės ar savivaldybės teisės aktai Taip
periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas
nustatytų teisinio reglamentavimo spragų
ar kolizijų taisymas?

Taip, įdiegta e. valdžios sistema.
Ataskaita, jos priedai ir kita susijusi
informacija NVSC gali būti
pateikiama ir atsakymai iš jo
gaunami
elektroninėmis
priemonėmis (elektroniniu būdu,
pasirašant elektroniniu parašu),
taip
pat
elektroninėmis
priemonėmis
per
Lietuvos
Respublikos paslaugų įstatyme
nurodytą
kontaktinį
centrą
(http://www.lietuva.gov.lt). Per 10
darbo dienų po sprendimo dėl
planuojamos
ūkinės
veiklos
galimybių priėmimo, informacija
apie
priimtą
sprendimą
paskelbiama NVSC tinklalapyje,
internetiniu
adresu
http://nvsc.lrv.lt.
Taip pat NVSC veikloje naudojama
Dokumentų valdymo sistema
„Avilys“.
Pagal Tvarkos aprašo 48 punktą,
NVSC
veiksmai
poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo
procese bei priimti sprendimai gali
būti
skundžiami
Lietuvos
Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Aptariami teisės aktai peržiūrimi ne
periodiškai,
bet
pasikeitus
aukštesnės galios teisės aktams
arba išskilus poreikiui efektyviau
organizuoti NVSC ir NVSC
departamentų veiklą, pastebėjus
teisinio reglamentavimo spragas.
NVSC departamentų specialistai
aktyviai
dalyvauja
peržiūrint
išorinius ir vidinius teisės aktus,
teikia
pastabas ir pasiūlymus.
2019 m. Tvarkos aprašo nuostatų
pakeitimai
įtvirtinti
Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2019 m. gruodžio 3 d.

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2020-10-01

13

įsakyme Nr. V-1378 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. gegužės 13 d.
įsakymo 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“ pakeitimo“.
III. IŠVADOS
NVSC vykdo veiklą ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų
nagrinėjimo ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo srityje vadovaujantis
teisiniu reglamentavimu, kuris nesuteikia įgaliojimų specialistams veikti savo nuožiūra. Kadangi
minėta funkcija vykdoma griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų, manytina, kad nors ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų nagrinėjimo ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės
veiklos galimybių priėmimo sritis ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama įgyvendinant teisės aktuose nurodytas
procedūras ir manytina, jog pagal Korupcijos prevencijos įstatyme pateiktus korupcijos pasireiškimo
tikimybės kriterijus tikimybė NVSC pasireikšti korupcijai yra minimali.
Pastebėtina, kad Tvarkos aprašo 37 punkte nurodyta, kad NVSC turi teisę pareikalauti
pakartotinai organizuoti visuomenės supažindinimą su pataisyta ar papildyta Ataskaita, jeigu po
visuomenės supažindinimo su ankstesne Ataskaita ji iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma (kai
pasikeičia planuojama ūkinė veikla (technologiniai procesai, taršos šaltiniai, ūkinės veiklos sukeliama
tarša, taršos mažinimo priemonės) ir dėl to pasikeičia siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, ar
kai dėl pasikeitusių aplinkybių planuojamos ūkinės veiklos gretimose teritorijose dėl planuojamos ar
vykdomos ūkinės veiklos, jose esamų ar planuojamų objektų, Ataskaitoje siūlomos sanitarinės
apsaugos zonos ribos turi būti koreguojamos). Kadangi nuo planuojamos ūkinės veiklos veiksnių
stipriai priklauso visuomenės sveikata, siūlytina inicijuoti Tvarkos aprašo keitimą konkretizuojant
atvejus, kuriems esant pareikalaujama pakartotinai organizuoti visuomenės supažindinimą su
pataisyta ar papildyta Ataskaita, arba numatyti įpareigojimą NVSC pareikalauti pakartotinai
organizuoti visuomenės supažindinimą su pataisyta ar papildyta Ataskaita. Be kita ko, galima
inicijuoti ir vidinių teisės aktų parengimą, siekiant detalizuoti atvejus, kuomet pareikalaujama
pakartotinai organizuoti visuomenės supažindinimą su pataisyta ar papildyta Ataskaita, nes tokia
neišsami Tvarkos aprašo nuostata sudaro sąlygas interpretacijai ir galimiems ginčams, o tai yra
korupcijos rizikos veiksnys.
IV. SIŪLYMAI
1. Tikslinga svarstyti galimą vidinio teisinio reglamentavimo poreikį arba teikti siūlymus dėl
Tvarkos aprašo pakeitimo, detalizuojant atvejus, kuomet pareikalaujama pakartotinai organizuoti
visuomenės supažindinimą su pataisyta ar papildyta Ataskaita.
Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė
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