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Pavadinimas Apra5ymo turinys

I Administracines paslaugos kodas

2. Administracines paslaugos versii a I versiia
t Administracines paslaugos

oavadinimas

Asmenq skundq nagrinejimas

4. Administracines paslaugos

apibudinimas
Skundas - asmens ra5ytinis kreipimasis i Sveikatos
apsaugos ministerij os Ekstremaliq sveikatai situacij q
centr4 (toliau - ESSC) nurodant, kad yra paZeistos

asmens teises ar teiseti interesai, ir pra5ant juos

apginti.

Skundo nagrinejimas - valstybes tamautojo veikla,
apimanti asmens skundo priemim4, iregistravim4,
esmds nustatym4, atsakymo parengim4 ir i5siuntim4
(iteikim4) asmeniui.

Asmens skundas gali buti pateikiamas ra5tu
(tiesiogiai asmeniui atvykus i ESSC, atsiuntus pa5tu,

faksu ar per pasiuntini) ar elektroniniu bldu.

Skundo priemimo faktas patvirtinamas dokumentu,
kuriame nurodoma skundo registravimo data,
numeris, vykdytojo pareigos, vardas, pavarde,

telefono numeris, uZduoties lvykdymo laikas. Skundo
priemimo fakt4 patvirtinantis dokumentas asmeniui
siundiamas pa5tu ar elektroniniu pa5tu.

Skundas ar prane5imas pradedamas nagrineti
(administracine proced[ra pradedama) per 3 darbo
dienas nuo skundo ar praneSimo gavimo dienos.

Administracine procedlra baigiama administracines
proceduros sprendimo priemimu. Asmeniui, del kurio
pradeta administracine procedura, ne veliau kaip per
3 darbo dienas ra5tu prane5ama apie priimta



administracines procedtiros sprendim4 ir nurodomos

faktines aplinkybes, nustat5rtos skundo nagrinejimo

metu, teises aktai, kuriais vadovaujantis priimtas

administracines proced[ros sprendimas, ir sprendimo

apskundimo tvarka.

5. Teises aktai, reguliuoj antys

administracines paslaugos teikim4
Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo

!statymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausyb ds 2007 m. rugpj iidio

22 d. nutarimas Nr. 875 ,,Del Asmenq praSymq

nagrinejimo ir j.l aptamavimo vie5ojo

administravimo institucijose, istaigose ir kituose

vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq ir
pra5ymo, skundo ar kito kreipimosi priemimo fakt4
patvirtinandio dokumento formos patvirtinimo";

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliq
sveikatai situacijq centro direktoriaus 2012 m.

birZelio 29 d. isakymas Nr. 05-44 ,,Ddl asmenq

pra5ymq nagrinejimo ir jq aptarnavimo Ekstremaliq
sveikatai situacij q centre taisykliq patvirtinimo";

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliq
sveikatai situacijq centro direktoriaus 2015 m.

gruodZio 29 d. isakymas Nr. 05-82 ,,Del Sveikatos
apsaugos ministerij os Ekstremaliq sveikatai situacij q
centro darbo reglamento patvirtinimo".

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

Pateikiamas laisvos formos skundas, kuris turi bUti:

- paraiytas valstybine kalba (5i nuostata netaikoma

skundams, siundiamiems paSfu);

- para5ytas iskaitomai;
asmens pasira5ytas, nurodant vard4, pavardg,

gyvenamqj4 viet4 (eigu kreipiasi fizinis asmuo) arba
pavadinim4, kod4, buveines adres4 (eigu kreipiasi
juridinis asmuo), duomenis rySiui palaikyi;

- nurodyta, kokiais veiksmais, neveikimu ar priimtais
administraciniais sprendimais galimai padarytas

asmens teisiq ir teisetq interesq paZeidimas;

- pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi
administracines procedtiros sprendimui priimti, k trir+
nera valstybes registruose ar kitose valstybes ir
savivaldybiq informacinese sistemose.

Kai asmens skund4 paduoda asmens atstovas, jis
ESSC pateikia atstovavim4 patvirtinanti dokument4.
Kai atstovaujamo asmens vardu i ESSC kreipiasi
asmens atstovas, jis savo skunde turi nurodyti savo

vardE, pavardg, gyvenamEj4 viet4, taip pat
atstovaujamo asmens vardq, pavardg, gyvenam4j4
viet4 (eigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba
pavadinim 4, ko dq, buveine s adre s4 0 ei gu kreipiamasi
iuridinio asmens vardu) ir prideti atstovavima



patvirtinanti dokument4.

Kai skund4 paduoda asmens atstovas, kurio
atstovavim4 patvirtinantis dokumentas i5duotas

uZsienyje, Sis dokumentas turi bUti legalizuotas

vadovaujantis Dokumentq legalizavimo ir tvirtinimo
paiyma (Apostille) tvarkos apraSu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. spalio 30

d. nutarimu Nr. 1079 ,,Del Dokumentq legalizavimo
ir wirtinimo paLyma (Apostille) tvarkos apra5o

patvirtinimo".

Skundai, kuriuose yra informacijos, susijusios su

ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine

kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais

i sitikinimais, naryste profesinese sqj ungose, sveikata,
lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiundiami
nagrineti kitoms institucijoms tik gavus asmens

raSytini sutikim4. ESSC per 5 darbo dienas nuo
skundo gavimo kreipiasi i asmeni pra5ydama per 30

kalendoriniq dienq nuo siundiamo ra5to registracijos
dienos pateikti 5i sutikim4. Kai per nustatyt4 termin4
toks sutikimas negaunamas, skundas gq:Zinamas

asmeniui.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija (pra5ym4
nagrinej antis tarnautoj as)

Skundui nagrineti reikalinga informacija ir
dokumentai, kuriuos turi ESSC, arba kuri yra
valstybes registruose ar kitose valstybes ar
savivaldybiq informacinese sistemose.

Skund4 nagrinejantis tarnautojas gali reikalauti tik tq
dokumentq ir informacijos, kuriq nera valstybes
registruose ar kitose valstybes ar savivaldybiq
informacinese sistemose, i5skyrus atvejus, kai tokius
dokumentus ir informacij4 privaloma pateikti pagal

istatvmus.
8. Administracines paslaugos teikej as ESSC struktlriniai padaliniai, igalioti valstybes

tarnautoiai.
9. Admi nistracines paslaugos vadovas ESSC vadowbe. struktlriniu padaliniu vadovai.

10. Administracines paslaugos
suteikimo trukme

Asmens skundas turi buti i5nagrinetas per 20 darbo
dienqnuo jq gavimo ESSC dienos. Terminas gali buti
pratgsiamas dar 10 darbo dienq. Asmeniui apie
administracines procedtros pratgsim4 prane5ama

ra5tu arba elektroniniu pa5tu (kai skundas gautas

elektroniniu pa5tu) ir nurodomos pratgsimo
orieZastvs.

11 Administracines paslaugos
suteikimo kaina (ei paslauga
teikiama atlveintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

t2. Pra5ymo forma, pildymo pavyzdys
ir pra5ymo turinys

Skundas raSomas laisva forma, skunde pateikiama
informaciia. nurodyta 6 dalvie.

13. Informacines ir rvSiu technolosii os.



naudoj amos teikiant administracing
naslausa

14. Administracines paslaugos teikimo
watumai

Galutine administacine paslauga.

15. Administraciniq paslaugq teikimo
apra5ymq itraukimas i dokumentq
apskaita

Apra5ymas itraukiamas i apskait4 ir saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planus.
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ESSC administracijos skyriai, kitos
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