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Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą 

ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems 

finansiniams metams: 

VšĮ Klaipėdos higienos ir sanitarijos centras įsteigta elektroniniu būdu, VĮ Registrų Centras 

savitarnos svetainės pagalba; įstaigos tikslai: 1. autorių teisės; 2. būsto plėtra; 3. gretutinės teisės; 4. 

gyvenamosios aplinkos pritaikymas; 5. kultūros paveldo išsaugojimas; 6. laisvalaikio 

organizavimas; 7. mažumų teisių apsauga ir integracija; 8. nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio 

identiteto vystymas; 9. nacionalinis saugumas ir gynyba; 10. neformalus ugdymas; 11. 

nusikalstamumo prevencija; 12. pagalba karo ir gaivalinių nelaimių aukoms; 13. pagalba 

nevyriausybinėms organizacijoms; 14. pažeidžiamų socialinių grupių integracija; 15. pilietinis 

ugdymas; 16. profesinis tobulinimas; 17. savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; 18. 

socialinė apsauga; 19. socialinė pagalba; 20. stichinių nelaimių prevencija; 21. tarptautinis 

bendradarbiavimas; 22. teisėtvarka; 23. vartotojų teisių apsauga; 24. verslo skatinimas; 25. vietos 

bendruomenių vystymas; 26. žmogaus ir pilietinių teisių apsauga.  

Visuomenės sveikatos priežiūros veikla registruota nuo 2015-07-07, terminas - nuo 2015-06-

26, aprašymas: visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos numeris VSL-496 (Kenkėjų 

kontrolė). 

1) 2015 metais pradėtas bendravimas su Klaipėdos miesto savivaldybės sanitarinės kontrolės 

inspektoriais dėl VšĮ Klaipėdos higienos ir sanitarijos centras veiklos strategijos nukreipimo į 

visuomenės (nevyriausybinio sektoriaus) pagalbos organizavimą saugios gyvenamosios aplinkos ir 

ligų prevencijos reikalavimų įgyvendinimui ir vykdymui (pagal Klaipėdos miesto ir Klaipėdos 

rajono sanitarijos ir higienos taisykles). Pagal 2015 m. liepos 14 d. prašymą vykdyti savivaldybės 

sanitarinę kontrolę kartu buvo atlikta ir pastato bei teritorijos Minijos g. Klaipėdoje, aplinkos būklės 

apžiūra, sutarta dėl tolesnio bendradarbiavimo.  

2) Įstaigos atstovai dalyvavo ir darė pranešimus Klaipėdos miesto vietos veiklos grupės 

susirinkimuose, diskusijose dėl Klaipėdos miesto vietos plėtros strategijos rengimo. 

3) Įstaigos atstovai dalyvavo ir darė pranešimus Klaipėdos rajono nevyriausybinių 

organizacijų tarybos posėdžiuose, Klaipėdos rajono Kretingalės seniūnijos bendruomenių tarybos 

susirinkimuose, susitikimuose su Klaipėdos rajono vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ atstovais 

(dėl Klaipėdos rajono vietos plėtros strategijos rengimo). 

4) Pagal Vandens telkinių savininkų ir naudotojų asociacijos prašymą buvo pradėtas 

bendradarbiavimas su mokslininkais ir veterinarijos specialistais dėl kenkėjų kontrolės akvakultūros 
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sferoje. Buvo suderinta vandens telkinių necheminio profilaktinio dezinfekavimo preparato (žuvų 

ligų prevencijai) receptūra, organizuotas paslaugų tiekimas vandens telkinių savininkams. 

5) Visapusiškai buvo įvertintas naujas kenkėjų kontrolės (be nuodų) metodas, naudojant 

gyvagaudžius spąstus. Po derinimo su aplinkos apsaugos specialistais buvo sukurta naudojimo 

instrukcija, kurioje nurodomi Gyvosios aplinkos inspekcijos kontaktai ir pradėtas informacijos apie 

aplinkai draugiškas kenkėjų kontrolės technologijas platinimas. Taip pat pradėtas 

bendradarbiavimas su UAB „LUKSERA“ dėl kenkėjų kontrolės be nuodų priemonių platinimo. 

6) 2015 metais buvo įsteigti VšĮ Klaipėdos higienos ir sanitarijos centras vidaus padaliniai – 

Slaugos skyrius ir Kenkėjų kontrolės skyrius. VšĮ atstovai baigė mokymus pagal Kenkėjų kontrolės 

techniko mokymo programą. 2015 metais VšĮ Klaipėdos higienos ir sanitarijos centras praktinės 

licencijuojamos veiklos pagal 2015 metais išduotą licenciją Nr. VSL-496 nevykdė: numatyta ją 

pradėti vykdyti tik 2016 metų vasarą. VšĮ Klaipėdos higienos ir sanitarijos centro pasirengimas 

vykdyti licencijuojamą veiklą atitinka teisės aktus; yra laikomasi šių teisės aktų reikalavimų: 

- Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų (VI 

ir XIII skyriai); 

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-713 

„Dėl priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo 

patvirtinimo“; 

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-55 

„Dėl privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, 

deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatų; 

- Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos 

bendrieji higienos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, 

dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji higienos reikalavimai“ patvirtinimo“. 

VšĮ Klaipėdos higienos ir sanitarijos centras – pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 

įstatymą įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio 

misija – tenkinti viešuosius interesus vykdant sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, švietimo, 

mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sporto plėtojimo, socialinės ir teisinės pagalbos teikimo veiklą. VšĮ 

Klaipėdos higienos ir sanitarijos centro vykdomos ūkinės komercinės veiklos principai neatsiejamai 

susiję su įstaigos veiklos tikslais ir nukreipti į praktinio patyrimo suderinimą su naujausiais 

technikos pasiekimais bei technologijomis. VšĮ veiklos vertybės: profesionalumas, patikimumas, 

atsakingumas, saugumas, aukščiausia ir nepriekaištinga kokybė, kontrolė, partnerystė, aplinkai 

draugiškos technologijos. 

2015 metai – pirmieji įstaigos veiklos metai. Buvo naudojama savanorių pagalba, 

organizuojami savanoriški darbai. Tokiu būdu buvo nustatyti veiklos orientyrai ateičiai ir sukurtas 

tvirtas pagringas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai. 

 

Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir 

pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:  

VšĮ Klaipėdos higienos ir sanitarijos centras steigėjai, taip pat dalininkai metų pabaigoje – 

fiziniai asmenys: Klaipėdos miesto vietos veiklos grupės atstovas Igor Marejev, Klaipėdos rajono 

nevyriausybinių organizacijų tarybos narys, Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos atstovas 

Sergejus Ivanovas, Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos atstovas Planon Ivanov. 

Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – po 50 EUR, bendras dalininkų 

kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – 150 EUR. 

 

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų 

panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius; viešosios įstaigos sąnaudos per 

finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui: 
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Eil. 

Nr. 
Straipsniai   Ataskaitinis laikotarpis 

I. PAJAMOS                     3748 

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes                      3748  

2. Finansavimo pajamos                             -  

2.1. 

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 

panaudojimo pajamos      

2.2. Kitos finansavimo pajamos     

3. Kitos pajamos     

II. SĄNAUDOS                     3657  

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina                        732  

2. Kitos sąnaudos                      1936  

3. Veiklos sąnaudos                        989  

3.1. Pardavimo     

3.2. Darbuotojų išlaikymo                          62  

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)     

3.4. Patalpų išlaikymo                        682  

3.5. Ryšių                        245  

3.6. Transporto išlaikymo   

 3.7. Turto vertės sumažėjimo     

3.8. Kitos veiklos   

 3.9. Suteiktos labdaros, paramos     

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo     

 

Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius 

metus:  

Įsigyto įlgalaikio turto (automobilio Škoda Oktavia) vertė – 916 EUR. 

 

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:  

2015 metais įsteigtos įstaigos darbuotojų skaičius metų pabaigoje 3 pagal darbo sutartį ir 4 

savanoriai (pagal savanoriško darbo sutartį). 

 

Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:  

989 EUR (Darbuotojų išlaikymo – 62, patalpų išlaikymo – 682, ryšių - 245). 

 

Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir 

kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms: 

Direktorius Sergejus Ivanovas. Išlaidos direktoriaus darbo užmokesčiui – 39 EUR, kitoms 

išmokoms – 0. 

 

Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms: 

Nėra 

 

Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems 

asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 

Nėra 

     


