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Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui
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PASO IŠDAVIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsau.gos ministerija (toliau - Sveikatos apsaugos
ministerija), susipažinusi su Jūsų 2015 m. rugsėjo 15 d. raštu Nr. (7.3)V4-2792 (toliau - raštas).
informuoja, kad visuomenes sveikatos centrai apskrityse leidimus-higienos pasus išduoda
;vadovaudamiesi Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. isakymu Nr. V-632 "J?,ėl Leidimų-higienos pasų
išdavimo taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės), nuostatomis. Taisyklių 8 punkte pažymėta,
kad leidimas-higienos pasas gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos
priežiūros istatymo (toliau - Įstatymas) 21 straipsnio 4 dalies atitinkamame punkte nurodytoms
visoms ūkinėrns komercinėms veikloms arba jų daliai. Įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje yra nurodyta.
kad leidimas-higienos pasas yra būtinas ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai.
ligoninių veiklai ir kitai asmens sveikatos priežiūros veiklai (pagal sveikatos apsaugos ministro
patvirtinta licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą).
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų istatymo 20 straipsnio 1 dalyje yra pažymėta, kad
norminis teisės aktas Įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu
pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje
numatytus atvejus.
Atsižvelgdami i tai, kas pirmiau išdėstyta, visuomenės sveikatos centrai apskrityse iki 2015
m. lapkričio 1 d. gavę paraišką asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai, kurių telkiamos
paslaugos yra nurodytos Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. Įsakymu Nr. V-880 ••Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. Įsakymo Nr. V-36t .Dėl
Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau Sąrašas), vadovaudamiesi Taisyklių 17 punkto nuostata, tokią paraišką turi atmesti. Paraiškos
atmetimo priežastis - paraiška leidimui-higienos pasui gauti pateikta nesilaikant teisės aktuose
nustatytos tvarkos, t. y. neįsigaliojus Įsakyrnui (Įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1d.).

Jadvyga Zinkevičiūtė

Viceministre

E. Vilčlnskienė, tel. (8 5) 266 1464, el. p. evelina.vi1cinskiene@sam.1t
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