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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

1.

Administracinės paslaugos kodas

S26

2.

Administracinės paslaugos versija

12-oji versija

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą,
išdavimo bei informacijos apie vykdomą medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo
veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimo tvarka
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Eil.
Nr.
4.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Dokumentų pateikimas.
Dokumentai Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) pateikiami per atstumą (paštu), elektroninėmis
priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba kreipiantis
tiesiogiai.
Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą,
išdavimas.
Sprendimas išduoti pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) (toliau –
medicinos priemonės) techninės būklės tikrinimą (toliau – pažymėjimas) įforminamas Akreditavimo
tarnybos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodomas ir pažymėjimo įsigaliojimo terminas - po 3 darbo
dienų nuo sprendimo jį išduoti priėmimo dienos. Pažymėjimas galioja neterminuotai.
Akreditavimo tarnyba išduoda elektroninės formos pažymėjimus, kurių duomenys fiksuojami Licencijų
informacinėje sistemoje.
Akreditavimo tarnyba apie pažymėjimo išdavimą raštu informuoja dokumentus pateikusį asmenį (toliau
– asmuo).

5.

6.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (toliau – Įstatymas) 592 straipsnis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

Pateikiami dokumentai.

Pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą,
išdavimo bei informacijos apie vykdomą medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo
veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-511 „Dėl pažymėjimų, suteikiančių teisę
atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą, išdavimo bei informacijos apie
vykdomą medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo veiklą ir duomenų pasikeitimą
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

1. Paraiška išduoti pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės
būklės tikrinimą (Aprašo 1 priedas) (toliau – paraiška). Paraiška pildoma konkrečiai medicinos
priemonei. Skirtingoms medicinos priemonėms pildomos atskiros paraiškos.
2. Duomenų apie darbuotojų, tiesiogiai atliekančių medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
tikrinimą (toliau – darbuotojai), įgytas žinias anketa (Aprašo 2 priedas) (toliau – anketa). Kiekvienam
darbuotojui pildoma atskira anketa.
3. Darbuotojų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (studijų baigimo diplomų) kopijos. Kartu gali būti
pateikiamos darbuotojų turimų kvalifikacijos kėlimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Medicinos priemonės (prietaiso) techninės būklės tikrinimui reikalingų matavimų ir bandymų
įrenginių sąrašas (Aprašo 3 priedas).
5. Medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo procedūrų aprašus (toliau – procedūrų aprašai),
parengtus pagal medicinos priemonės gamintojo nurodymus (naudojimo ir (ar) priežiūros instrukcijas),
o jų nesant, pagal bendrai pripažintas technikos priežiūros ir patikrinimo taisykles (galiojančius
standartus, techninę ir (ar) mokslinę literatūrą). Procedūrų aprašuose turi būti nurodomas procedūros
pavadinimas, šaltiniai, kuriais vadovaujantis aprašymas yra parengtas, rengėjo pareigos, vardas ir
pavardė. Procedūrų aprašai taip pat turi:
5.1. būti parengti kiekvienai tikrinamai medicinos priemonei ir patvirtinti įmonės vadovo (arba jo
įgalioto asmens) parašu;
5.2. turėti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo protokolo formą, kurioje, be kitos
reikalingos informacijos, turi būti:
a) tikrinamos medicinos priemonės duomenys (pavadinimas, modelis, gamintojas ir jo šalis,
partijos arba serijos numeris);
b) medicinos priemonės techninės būklės tikrinimo data ir vieta;
c) tikrinamieji parametrai, dydžiai ar charakteristikos;
d) tikrinamųjų parametrų, dydžių ar charakteristikų leistinos vertės / ribos;
e) tikrinamųjų parametrų, dydžių ar charakteristikų išmatuotos, nustatytos vertės;
f) išvada apie tikrinamojo parametro, dydžio ar charakteristikos atitikimą ar neatitikimą;
g) galutinė išvada apie medicinos priemonės tinkamumą arba netinkamumą naudoti;
h) tikrinusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė ir parašas.
6. Procedūrų aprašuose gali būti įtraukta ir kita, čia nenurodyta, informacija, kuri yra reikalinga priimti
galutinei išvadai apie medicinos priemonės tinkamumą naudoti.
7. Jei medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą numatoma atlikti tikrinančio asmens patalpose,
asmuo paraiškoje turi deklaruoti, kad patalpos, kuriose bus tikrinamos medicinos priemonės, yra
pritaikytos tikrinimui ir bandymams ir kad patalpų aplinkos sąlygos nepakenks tikrinamų medicinos

4
Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
priemonių savybėms ir saugai.

Jei procedūrų aprašymai buvo parengti pagal medicinos priemonės gamintojo nurodymus,
Akreditavimo tarnyba gali paprašyti pateikti šiuos nurodymus (instrukcijas, aprašymus).
Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

Nėra

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Medicinos priežiūros rinkos priežiūros skyrius
Vyriausiasis specialistas Romanas Talalajevskis, (8 5) 261 5177
romanas.talalajevskis@vaspvt.gov.lt
Medicinos prietaisų rinkos priežiūros skyrius
Vyriausiasis specialistas Vitas Grigaitis, (8 5) 261 5177
vitas.grigaitis@vaspvt.gov.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Medicinos prietaisų rinkos priežiūros skyriaus vedėja
Jolanta Karavackaitė, (8 5) 261 5177
jolanta.karavackaite@vaspvt.gov.lt

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

20 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už pažymėjimo išdavimą 145 Eur.
Valstybės rinkliava už pažymėjimo išdavimą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto
pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB. Banko
kodas 73000. SWIFT kodas HABALT22. Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM,
įmonės kodas 188659752. Įmokos kodas: 5754. Valstybės rinkliava mokėtojo pasirinkimu gali būti
mokama ir į kituose bankuose esančias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, nurodytas VMI
internetinėje svetainėje http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
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Eil.
Nr.
12.

Pavadinimas
Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys

Aprašymo turinys
Paraiškos išduoti pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės
tikrinimą, forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 25 d.
įsakymu Nr. V-511 „Dėl pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų)
techninės būklės tikrinimą, išdavimo bei informacijos apie vykdomą medicinos priemonių (prietaisų)
techninės būklės tikrinimo veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aprašo
1 priedas).
Duomenų apie darbuotojų, tiesiogiai atliekančių medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės
tikrinimą, įgytas žinias anketos forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-511 „Dėl pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos
priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą, išdavimo bei informacijos apie vykdomą medicinos
priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Aprašo 2 priedas).
Medicinos priemonės (prietaiso) techninės būklės tikrinimui reikalingų matavimų ir bandymų įrenginių
sąrašo forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 25 d.
įsakymu Nr. V-511 „Dėl pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų)
techninės būklės tikrinimą, išdavimo bei informacijos apie vykdomą medicinos priemonių (prietaisų)
techninės būklės tikrinimo veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aprašo
3 priedas).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

Dokumentų vertinimas ir pažymėjimo išdavimas arba neišdavimas.
1. Akreditavimo tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo gavimo dienos įvertina gautus
dokumentus, priima sprendimą išduoti pažymėjimą ir apie tai raštu informuoja asmenį, jeigu pateikti
visi Aprašo II skyriuje nurodyti dokumentai, jie atitinka Aprašo reikalavimus ir nėra nustatyta Aprašo
13 punkte nurodytų trūkumų. Prieš priimant sprendimą išduoti pažymėjimą, asmuo turi būti sumokėjęs
valstybės rinkliavą už pažymėjimo išdavimą.
2. Akreditavimo tarnyba, per 12 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos įvertinusi asmens pateiktus
dokumentus ir nustačiusi Aprašo 13 punkte nurodytus trūkumus, informuoja asmenį raštu apie visus
nustatytus trūkumus ir nurodo 30 dienų terminą, per kurį šie trūkumai turi būti pašalinti.
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Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
3. Jei trūkumai pašalinami per nustatytą terminą, Akreditavimo tarnyba per 8 darbo dienas priima
sprendimą išduoti pažymėjimą ir apie tai raštu informuoja asmenį.
4. Jei asmuo per nurodytą terminą nepateikė Akreditavimo tarnybai trūkstamų dokumentų ir (arba)
nepašalino nurodytų trūkumų, pažymėjimas neišduodamas ir Akreditavimo tarnyba per 8 darbo dienas
apie tai raštu informuoja asmenį.
Pažymėjimas neišduodamas, jeigu:
a) pateikti ne visi Aprašo II skyriuje nurodyti dokumentai ir asmuo per 30 dienų nuo pranešimo apie
trūkumus gavimo dienos nepašalina nurodytų trūkumų;
b) pateikti dokumentai netinkamai įforminti ir asmuo per 30 dienų nuo pranešimo apie trūkumus
gavimo dienos nepašalina nurodytų trūkumų;
c) pateikti dokumentai nepagrindžia asmens atitikties Įstatymo 592 straipsnio 5 dalyje nurodytiems
reikalavimams ir asmuo per 30 dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos nepašalina
nurodytų trūkumų;
d) pateikti suklastoti dokumentai.
Pažymėjimo galiojimo sustabdymas, pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimas.
1. Akreditavimo tarnyba priima sprendimą sustabdyti pažymėjimo galiojimą 90 dienų terminui nuo šio
sprendimo priėmimo dienos, jeigu:
1.1. yra gautas asmens, turinčio pažymėjimą, prašymas arba Akreditavimo tarnybai pateikus užklausą iš
šio asmens per 90 dienų nuo užklausos pateikimo dienos nebuvo gautas patvirtinimas apie vykdomą
medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo veiklą;
1.2. nustatoma, kad pažymėjimą turintis asmuo nebeatitinka ir nesilaiko jam keliamų reikalavimų;
1.3. nustatoma, kad pažymėjimą turintis asmuo atlieka medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą
nesilaikydamas įstatymų ir kitų medicinos priemonių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimų.
2. Akreditavimo tarnyba, priėmusi sprendimą sustabdyti pažymėjimo galiojimą, per 2 darbo dienas nuo
šio sprendimo priėmimo dienos raštu apie tai informuoja pažymėjimą turintį asmenį.
3. Pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpiu pažymėjimą turintis asmuo neturi teisės verstis
medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo veikla.
4. Jeigu asmuo, kurio turimo pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas jam pačiam prašant arba dėl to,
kad Akreditavimo tarnyba per nustatytą 90 dienų terminą negavo asmens patvirtinimo apie vykdomą
medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo veiklą, per nustatytą 90 dienų terminą kreipiasi į
Akreditavimo tarnybą dėl šio pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, Akreditavimo tarnyba
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Aprašymo turinys

Pavadinimas

per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi gavimo dienos priima sprendimą panaikinti pažymėjimo
galiojimo sustabdymą.
5. Jeigu asmuo, kurio turimo pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas nustačius, kad pažymėjimą
turintis asmuo nebeatitinka ir nesilaiko Įstatyme nustatytų reikalavimų ir/arba atlieka medicinos
priemonių techninės būklės tikrinimą nesilaikydamas Įstatymo ir kitų medicinos priemonių naudojimą
ir priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, per nustatytą 90 dienų terminą kreipiasi į
Akreditavimo tarnybą dėl šio pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ir pašalina trūkumus, dėl
kurių pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas, Akreditavimo tarnyba per 9 darbo dienas nuo asmens
kreipimosi gavimo dienos priima sprendimą panaikinti pažymėjimo galiojimo sustabdymą.
Pažymėjimo galiojimo panaikinimas.
1. Asmenys, norintys nutraukti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo veiklą, Akreditavimo
tarnybai turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti pažymėjimo galiojimą, kuriame turi būti
nurodytas išduoto pažymėjimo numeris, išdavimo data ir data, nuo kurios nutraukiamas medicinos
priemonių techninės būklės tikrinimas.
2. Akreditavimo tarnyba per 3 darbo dienas priima sprendimą panaikinti pažymėjimo galiojimą, kai:
2.1. yra pažymėjimą turinčio asmens prašymas panaikinti pažymėjimo galiojimą;
2.2. nustatoma, kad pažymėjimą turintis juridinis asmuo yra likviduotas, fizinis asmuo – miręs;
2.3. nustatoma, kad pažymėjimą turintis asmuo pateikė suklastotus dokumentus.
3. Akreditavimo tarnyba per 1 darbo dieną priima sprendimą panaikinti pažymėjimo galiojimą, kai:
3.1. asmuo per 90 dienų nesikreipė į Akreditavimo tarnybą dėl pažymėjimo galiojimo sustabdymo
panaikinimo, kai šio pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas jam pačiam prašant arba dėl to, kad
Akreditavimo tarnybai per 90 dienų nebuvo pateikta informacija apie asmens vykdomą veiklą;
3.2. asmuo per 90 dienų terminą nepašalino trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas pažymėjimo
galiojimas ir nesikreipė į Akreditavimo tarnybą dėl pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo,
kai šio pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas dėl to, kad pažymėjimą turintis asmuo nebeatitinka ir
nesilaiko Įstatyme nustatytų reikalavimų ir/arba atlieka medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą
nesilaikydamas Įstatymo ir kitų medicinos priemonių naudojimą ir priežiūrą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimų.
4. Priėmusi sprendimą panaikinti pažymėjimo galiojimą, Akreditavimo tarnyba per 2 darbo dienas nuo
šio sprendimo priėmimo dienos raštu apie tai informuoja pažymėjimą turintį asmenį.
Informacijos apie vykdomą veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimas.
Asmuo, turintis pažymėjimą, ir medicinos priemonių gamintojas, atliekantis savo gaminamų medicinos
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Aprašymo turinys
priemonių techninės būklės tikrinimą, du kartus per kalendorinius metus – iki sausio 20 dienos ir iki
liepos 20 dienos – privalo Akreditavimo tarnybai pateikti tokią informaciją:
1. per praėjusių kalendorinių metų pusmetį atliktus medicinos priemonių techninės būklės tikrinimus;
2. po atliktų medicinos priemonių techninės būklės tikrinimų pateiktas teigiamas išvadas;
3. po atliktų medicinos priemonių techninės būklės tikrinimų pateiktas neigiamas išvadas;
Ši informacija pateikiama užpildant Ataskaitos apie atliktus medicinos priemonių techninės būklės
tikrinimus formą (Aprašo 4 priedas).
Medicinos priemonių gamintojas, atliekantis savo gaminamų medicinos priemonių techninės būklės
tikrinimą, apie šią savo vykdomą veiklą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jos pradžios turi pranešti
Akreditavimo tarnybai, pateikdamas laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi:
a) medicinos priemonių gamintojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto
adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir pareigos),
b) informacija apie medicinos priemonę, kurios techninės būklės tikrinimas bus atliekamas
(bendrinis pavadinimas ir (arba) modelis),
c) informacija, ar techninės būklės tikrinimas bus atliekamas gamintojo patalpose ar kitose
(nurodyti, kokiose).
Asmenys, turintys pažymėjimą, turi informuoti Akreditavimo tarnybą per 10 kalendorinių dienų nuo
duomenų pasikeitimo apie darbuotojų, tiesiogiai atliekančių medicinos priemonių techninės būklės
tikrinimą, pasikeitimą. Apie naujai priimtus darbuotojus pranešama pateikiant užpildytą Duomenų apie
darbuotojų, tiesiogiai atliekančių medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą, įgytas
žinias anketos formą (Aprašo 2 priedas) ir darbuotojų, tiesiogiai atliekančių medicinos priemonių
techninės būklės tikrinimą, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (studijų baigimo diplomų) kopijas.
Kartu gali būti pateikiamos darbuotojų turimų kvalifikacijos kėlimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
Dokumentai pateikiami su lydraščiu, kuriame turi būti nurodyta pažymėjimo išdavimo data ir numeris
bei data, nuo kurios naujas darbuotojas pradės tikrinti medicinos priemonių techninę būklę. Apie
darbuotojus, kurie nebevykdo medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo, pranešama pateikiant
laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodomas išduoto pažymėjimo numeris ir data, taip pat
nurodoma, nuo kada darbuotojas nebeatlieka medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo.
Akreditavimo tarnyba per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo įvertina pateiktos informacijos
atitiktį asmenų, turinčių pažymėjimą, darbuotojų išsilavinimo reikalavimams. Jeigu, įvertinus pateiktus
dokumentus, nustatoma, kad asmens, turinčio pažymėjimą, darbuotojas neatitinka jam keliamų
reikalavimų, pereinama prie pažymėjimo galiojimo sustabdymo procedūrų taikymo.
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Akreditavimo tarnyba apie išduotus pažymėjimus, jų galiojimo sustabdymą, jų galiojimo sustabdymo
panaikinimą ir jų galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo
skelbia Licencijų informacinėje sistemoje.
Informacija apie pažymėjimų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, jų galiojimo sustabdymo panaikinimą
ir jų galiojimo panaikinimą taip pat skelbiama ir Akreditavimo tarnybos internetinėje svetainėje.
Akreditavimo tarnybos sprendimai atsisakyti išduoti pažymėjimą, sustabdyti pažymėjimo galiojimą ar
panaikinti pažymėjimo galiojimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
15.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Medicinos prietaisų rinkos priežiūros
skyriaus vedėja
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PAŽYMĖJIMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ ATLIKTI MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMĄ, IŠDAVIMO BEI PATEIKTOS
INFORMACIJOS APIE VYKDOMĄ MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO VEIKLĄ IR DUOMENŲ PASIKEITIMĄ
VERTINIMO SEKOS SCHEMA

Medicinos prietaisų rinkos
priežiūros skyriaus vedėjas

Asmuo

VASPVT
Kanceliarija
Medicinos prietaisų rinkos
priežiūros skyriaus vyr.
specialistas

Medicinos prietaisų rinkos priežiūros
skyriaus vedėjas

Sprendimas dėl pažymėjimo
atlikti techninės būklės
tikrinimą išdavimo ir/arba
pasikeitusių duomenų
atitikimo reikalavimams

Direktorius

Teisės ir bendrųjų
reikalų skyrius

