
 

  

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS  SPECIALISTŲ  

KOMPETENCIJŲ  CENTRAS 

 
 

 
 

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijai 

 

 

Teikiame informaciją apie korupcijos pasireiškimą atliekų tvarkymo organizavimo ir 

vykdymo srityje Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre (toliau – 

Kompetencijų centras). Informacija teikiama užpildžius Jūsų pateiktą klausimyną Nr. 1. 

Kompetencijų centras licencijavimo veiklos nevykdo ir licencijų bei leidimų išdavimo 

paslaugų neteikia, todėl 2 klausimynas nepildomas. 

 

1. Kokias atliekas (nurodykite kiekvieną atliekos kodą) tvarko jūsų įstaiga? 

Eil. 

Nr. 
Kodas Pavadinimas 

1. 16 01 03 Naudoti nebetinkamos padangos 

2. 17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 

3. 20 01 01 Popierius ir kartonas 

4. 20 01 21 Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 

5. 20 01 23 Didelių gabaritų atliekos su šaldymo įranga 

6. 20 01 35 Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (monitoriai) 

7. 20 01 36 Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (apšvietimo įranga) 

8. 20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos 

9. 20 03 07 Didelių gabaritų atliekos 

 

2. Kokios atliekos (nurodykite kodus) ir koks kiekis per metus, sutvarkomos kaip 

atliekos susidariusios veikloje ? 

Informacija pateikiama pridedamoje 1 lentelėje. 

 

3. Ar kokią nors dalį atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei taip, prašome 

nurodyti tokių atliekų kodus, koks yra galutinis sutvarkymo būdas ir koks metinis kiekis? 

Savarankiškai atliekų Kompetencijų centras netvarko. 

 

4. Ar kokią nors dalį medicininių atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei 

taip, koks yra galutinis sutvarkymo būdas išskiriant pavojingas ir nepavojingas atliekas 

(nurodykite ir aprašykite kiekvieną tvarkomą kodą)? 
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Medicininių atliekų Kompetencijų centro veikloje nesusidaro. 

 

5. Koks yra savarankiškai sutvarkomų medicininių atliekų (nurodyti kodus)  metinis 

kiekis? 

Medicininės atliekos Kompetencijų centro veikloje nesusidaro. 

 

6. Koks jūsų įstaigoje susidaro bendras metinis sutvarkomų atliekų kiekis pagal šias 

kategorijas – pavojingų atliekų; nepavojingų atliekų; maisto atliekų; medicininių atliekų 

(pavojingų ir nepavojingų atskirai)? 

Informacija pateikta pridedamoje 1 lentelėje. Maisto ir medicininių atliekų Kompetencijų 

centro veikloje nesusidaro. 

 

7. Kokia suma sudaro metines išlaidas konkretaus atliekų segmento sutvarkymui 

(nurodyti už paskutinius tris metus, kiekvienus metus aprašant atskirai ir visus kiekius 

identifikuojant atliekos kodu)? 

Informacija pateikta pridedamoje 1 lentelėje. 

 

8. Prašome nurodyti įmones, tvarkančias jūsų įstaigos atliekas, identifikuojant 

sudarytų sutarčių datas, teisinį paslaugos pirkimo pagrindą, pirkimo numerį, o taip pat 

nurodant sutartyje įtvirtintų paslaugų – surinkimo, pervežimo, rūšiavimo bei atskyrimo ir 

galutinio sutvarkymo kodus. 

Informacija pateikta pridedamoje 2 lentelėje. 

 

9. Prašome nurodyti kiek kiekvienai konkrečiai įmonei, su kuria jūsų įstaiga turi 

sutartis atliekų tvarkymo paslaugai, buvo išmokėta pinigų ir kiek bei kokių ji sutvarkė atliekų 

(nurodykite kodus). 

Informacija pateikta pridedamoje 2 lentelėje. 

 

10. Prašome nurodyti ar atliekų tvarkymo paslaugos teikėjai paslaugai suteikti buvo 

pasitelkę subrangą, jei taip nurodyti jų pavadinimus ir kodus. 

Atliekų tvarkymo paslaugų teikėjai šias paslaugas teikė be subrangovų. 

 

11. Ar per pastaruosius 3 metus buvo skundžiami atliekų tvarkymo pirkimų 

konkursai, jei taip, kas konkrečiai skundė ir dėl kokių priežasčių? 

Vykdant atliekų tvarkymo paslaugų viešuosius pirkimus per pastaruosius 3 metus skundų 

ir pretenzijų negauta. 

 

12. Jei per pastaruosius tris metus paslaugos pirkimo konkursai skelbiami nebuvo, 

prašome nurodyti paslaugos gavimo ir sutarties sudarymo pagrindą. 

Pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus vykdant atliekų 

tvarkymo viešuosius pirkimus, šių paslaugų pirkimui konkursai nebuvo organizuojami. Pagal 

pirkimo būdo pasirinkimo metodiką, buvo organizuojami neskelbiami mažos vertės pirkimai 

apklausos būdu. 

 

13. Ar buvo atvejų, kad kontrolės ar audito funkcijas vykdančios institucijos būtų 

nustačiusios veiklos pažeidimus Jūsų įstaigai vykdant veiklą, susijusią su atliekų tvarkymu? 

Tokių pažeidimų nebuvo nustatyta. 

 



 

  

13.1. Jeigu taip, kokie veiklos pažeidimai buvo nustatyti ir kokių priemonių ėmėsi 

Jūsų institucija, kad ateityje išvengti analogiškų situacijų pasikartojimo? 

Tokių pažeidimų nebuvo nustatyta. 

 

14. Ar buvo atvejų, kad teismai būtų įpareigoję Jūsų instituciją panaikinti priimtus 

sprendimus, susijusius su atliekų tvarkymo paslaugų pirkimu? Jeigu taip, dėl kokių 

priežasčių ir kokių priemonių Jūsų institucijoje buvo imtasi, kad išvengti analogiškų situacijų 

pasikartojimo? 

Tokių atvejų nebuvo. 

 

PRIDEDAMA: 

1. 1 lentelė. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro veikoje 

susidarančios atliekos ir jų kiekiai, 1 lapas. 

2. 2 lentelė. Informacija apie atliekų tvarkytojus, 1 lapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Juozas Ruolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimondas Natka, tel. (8 5) 232 8584, el. paštas raimondas.natka@sskc.lt  
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