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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ
MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
2020 m. lapkričio d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 punktu, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 patvirtintu
Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašu, Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybos 2020 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. TS-40 patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro nuostatų 12.7 papunkčiu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainas (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Mantas Varaška
Savivaldybės meras

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio d. sprendimu
Nr. TSKAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
TEIKIAMŲ MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINOS

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.

4.

5.

Privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugos
*Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):
Mokymo programa, kurios kodas PT
Mokymo programa, kurios kodas PP
*Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)
Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB (viena programa)
Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7,
H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15 (viena programa)
*Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios
kodas A1 (1 asmeniui)
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas
savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems
teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės
užduoties įvertinimą (1 asmeniui)
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato
išdavimas

Kaina (Eur)
8,10,5,9,-

20,-

5,-

3,-

*Mokymo programų kodai nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28
d. įsakymu Nr. V-69 ,,Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir
atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas,
profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“.
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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
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Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

______________ Nr. ____________
Į ______________ Nr. ____________

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ
MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
2020 m. lapkričio 18 d.
Kazlų Rūda
Teisinis reglamentavimas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 37 punkto nuostatos numato, kad viena iš savivaldybės tarybos kompetencijų yra „kainų ir
tarifų už savivaldybės biudžetinių teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymas“. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinti mokamų
higienos, pirmosios medicinos pagalbos mokymų ir mokymų apie alkoholio ir narkotikų žalą
žmogaus sveikatai įkainiai. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintų teisės aktų nuostatas Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybai teikiamos tvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
teikiamų mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainos.
Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai: Kazlų Rūdos savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras yra visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga, kuri gali,
gavusi Visuomenės sveikatos priežiūros juridinio asmens licenciją, teikti mokamas visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugas – privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos programų
mokymus.
Patvirtinus kainas Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teiks daugiau
paslaugų, reikalingų Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, ir gaus papildomų pajamų.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: nereikės.
Biudžeto lėšų poreikis sprendimui įgyvendinti: papildomų lėšų nereikalauja.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
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