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PROJEKTAS

Visuomenės 

sveikatos stiprinimas

113.1. Sveika mityba, fizinis aktyvumas, darbo, 

mokymosi ir poilsio režimas, lytinis švietimas, 

streso ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencija

113.2 Dėmesys psichikos 

sveikatai ir savižudybių mažinimui

133.3 Skurdo, ekonominės ir socialinės nelygybės, 

didelių skirtumų tarp regionų, sukuriančių prielaidas 

dideliems sveikatos skirtumams, panaikinimas



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

113.1. INICIATYVA: Sveika mityba, 

fizinis aktyvumas, darbo, mokymosi ir 

poilsio režimas, lytinis švietimas, streso 

ir psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencija

Visuomenės sveikatos ugdymas <...> 

nuo ankstyvos vaikystės, plečiant 

asmens higienos įgūdžių formavimo, 

sveikatos ir sveikos gyvensenos 
mokymo programas ugdymo 

įstaigose, sudaryti sąlygas vaikams 

augti sveikiems. Visą visuomenę jis turi 

pasiekti per visuomenės sveikatos 

biurų aktyvią veiklą savivaldybėse, 
ypač bendruomenėse, remiant jų 

veiklą, socialinių reklamų ir kitų 

iniciatyvų forma. Kursime ir steigsime 

aktyvaus laisvalaikio erdves, 

prieinamas gyventojams pagal jų 

amžių ir poreikius, skatinsime ieškoti 

sprendimo dalį dienos skirti aktyviam 
laisvalaikiui, stresui mažinti.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Atlikti  Lietuvos gyventojų  gyvensenos rodiklių sąsajų su sveikos gyvensenos 
paskatų kūrimo priemonėmis analizę,  pateikti siūlymus dėl vykdomų ir  naujų 
sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimo, darbo ir poilsio režimo 
organizavimo, lytinio švietimo , streso valdymo  ir psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencijos priemonių  tikslinėms grupėms  ir jas 
įgyvendinti.

2021 m. II ketv. 
2022 m. II ketv.

Pateikti rekomendacijas savivaldybėms dėl veiksmingų priemonių 
bendruomenių sveikatos tarybų institucijų stiprinimui ir bendruomeninių 
iniciatyvų plėtrai, organizuojant viešąsias konsultacijas su visuomene.

2021 m. II Iketv. 
2022 m. III ketv.

Parengti ir priimti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimus ir kitus 
susijusius teisės aktus, siekiant optimizuoti nacionalinių visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigų tinklą bei deleguotų savivaldybėms visuomenės sveikatos 
funkcijų vykdymo sistemą, užtikrinant šiuolaikiškų, integruotų visuomenės 
sveikatos paslaugų organizavimą

2021m.   II ketv. 
2022 m. IV ketv.

Parengti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo  
modelį, atitinkantį šiuolaikinės visuomenės sveikatos sampratą ir poreikius bei 
reikiamus teisės aktų projektus

2022 m. IV ketv. 
2023  m. I ketv.

Parengti ir priimti Nacionalinę darbotvarkę narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės vartojimo prevencijos klausimais (Teisės akto projektą pateikti LRV 
2021 m. II ketv.)

2021 m.   I ketv.
2021 m. IV ketv. 

Pristato: Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

113.2. INICIATYVA: Dėmesys psichikos 

sveikatai ir savižudybių mažinimui

Problemas spręsime mokslu ir 

geraisiais pavyzdžiais grįstais 

metodais, o ne jas stigmatizuodami. 
Sprendimus grįsime ne vien 

medikamentinėmis, bet ir 
prevencinėmis priemonėmis, 

ankstyva diagnostika, didindami 

gyventojų psichologinį ir emocinį 
raštingumą, skatindami visuomenės 

sąmoningumą ir savitarpio pagalbą. 

Sukursime kokybiškas sveikatos ir 

socialines bendruomeninio lygio 

paslaugas, prieinamas ir pakankamas 
visoje Lietuvos teritorijoje, 

užpildančias spragas tarp pirminės 

grandies (psichikos sveikatos centrų) 
ir stacionarų. Paslaugas 

organizuosime ir proaktyviai siūlysime 

vaikams, suaugusiesiems ir šeimoms, 

patiriančioms krizes ir didelius 

psichosocialinius sunkumus. Ypatingą 

dėmesį skirsime identifikuodami 
žmogaus teisiu ̨ pažeidimus psichikos 

sveikatos priežiūros srityje.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Sukurti psichikos sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų atitikties žmogaus 
teisių standartams vertinimo, stebėsenos ir metodinės pagalbos teikimo modelį bei 
pateikti siūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, stiprinant žmogaus teises 
psichikos sveikatos srityje

2021 m. II 
ketv.

2022 m.
II ketv.

Atnaujinti Nacionalinio savižudybių prevencijos 2020-2024 m. veiksmų planą ir 
įgyvendinti priemones, skirtas psichosocialinės pagalbos teikimo savižudybės 
grėsmę patiriantiems asmenims ir tokių asmenų ankstyvajam atpažinimui 

2021 m. I 
ketv.

2022 m. 
IV ketv.

Parengti ir patvirtinti Psichikos sveikatos stiprinimo ir visuomenės raštingumo psichikos 
sveikatos srityje didinimo veiksmų planą bei įgyvendinti bendruomenių įgalinimui, 
savitarpio pagalbos skatinimui ir ilgalaikės viešosios komunikacijos kampanijos 
vykdymui skirtas priemones

2021 m. I 
ketv.

2023 m. 
II ketv.

Atnaujinti ir įgyvendinti  į asmens poreikius orientuotą priklausomybių prevencijos ir 
tęstinės psichosocialinės pagalbos priklausomam asmeniui teikimo priemones, 
užtikrinant paslaugų įvairovę, prieinamumą bei kokybę

2021 m. II 
ketv.

2023 m. 
IV ketv.

Įdiegti naujas ir tobulinti esamas psichikos sveikatos bendruomeninio lygio 
paslaugas, užtikrinant jų kokybę ir prieinamumą visoje Lietuvos teritorijoje, 
užpildančias spragas tarp pirminės sveikatos priežiūros grandies ir stacionarų

2021 m. 

II ketv.
2024 m. I 

ketv. 

Pristato: Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

113.3. INICIATYVA: Skurdo, ekonominės ir socialinės 

nelygybės, didelių skirtumų tarp regionų, sukuriančių 

prielaidas dideliems sveikatos skirtumams, 

panaikinimas

Skurdo, ekonominės ir socialinės nelygybės, didelių 

skirtumų tarp regionų, sukuriančių prielaidas 

dideliems sveikatos skirtumams, panaikinimas. 

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 

paktas įtvirtina žmogaus teisę ne tik į prieinamas ir 

kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir į 

teisę būti laisvam nuo tokių sveikatą trikdančių 

veiksnių kaip informacijos apie sveikatą ribojimas, 
diskriminacija, smurtas ir skurdas. Nelygybė ir 

socialinis skurdas atima iš žmonių galimybes ir 

motyvaciją gyventi sveikai, todėl sieksime padėti 

žmonėms patiems gerinti savo sveikatą, taikyti 

prevencines priemones, visus sveikatai įtaką 
darančius veiksnius suvokiant kaip visumą. Žmogus 

yra atsakingas už savo fizinę ir emocinę sveikatą, bet 

mes neliksime nuošalyje ir rūpinsimės savo 

visuomenės nariais, suteikdami veiksmingas, 
šiuolaikines ir prieinamas galimybes.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Parengti ir priimti teisės akto projektą,  numatant priemones 
visuomenės sveikatos paslaugų stebėsenai ir vertinimui ir jas 
įgyvendinti, siekiant, kad  atsižvelgus į konkrečius rezultatus, būtų  
nustatomos problemos ir taikomos tikslinės sveikatos technologijos  

2021 m. II ketv. 
2022 m. III ketv.

Parengti bazinį asmens ir visuomenės sveikatos paslaugų teikimo 
modelį, sudarantį vienodas sąlygas regionuose visoms visuomenės 
grupėms, ypač pažeidžiamiems ir socialinės atskirties asmenims, 
laiku gauti reikalingas ir kokybiškas sveikatos paslaugas, 
organizuojant viešąsias konsultacijas su visuomene ir socialiniais 
partneriais

2021 m. II ketv. 
2022 m. IV ketv.

Įstatymiškai reglamentuoti bazinį asmens ir visuomenės sveikatos 
paslaugų paketą, siekiant, kad visuose regionuose būtų sudarytos 
vienodos sąlygos visoms visuomenės grupėms, ypač 
pažeidžiamiems ir socialinės atskirties asmenims, laiku gauti 
reikiamas kokybiškas sveikatos paslaugas.

2022 m. IV ketv.
2023 m. III ketv.

Pristato: Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius



PROJEKTAS

Sveikatos atsparumas 

grėsmėms ir 

pasirengimas ateities 

iššūkiams

117.1 Sistemos pasirengimas grėsmėms ir krizėms

117.2. Sistemos pasirengimas 

ateities iššūkiams



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

117.1. INICIATYVA:  Sistemos 

pasirengimas grėsmėms ir krizėms

Sveikatos sistema tiek turima 

infrastruktūra, tiek specialistų 

kompetencijomis turi būti pasirengusi 

greitai ir efektyviai reaguoti į 
kylančias grėsmes, krizes, 

pandemijas, kitas galimas nelaimes 

(pvz., Baltarusijos atominės elektrinės 

avarija). Civilinės saugos priemonių 

pakankamumas, tinkamai sukauptas 

ir prieinamas priemonių rezervas, 

aiškios ir adekvačios kompensacinės 

priemonės, visuomenės švietimas, 

sveikatos specialistų kompetencijos 
ugdymas – pagrindinės priemonės, 

kurias taikysime, kad būtume 

pasirengę galimoms nelaimėms. 

Valstybė privalo būti pajėgi laiku ir 

efektyviai reaguoti tiek į vietinius, tiek 

pasaulinius iššūkius.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Atlikti poreikio analizę ir pateikti pasiūlymus dėl asmeninių apsaugos priemonių ir kitų 
veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų pasirengti ekstremaliųjų situacijų 
likvidavimui ir jų šalinimui, atsižvelgiant į aktualias grėsmes (didelės ir labai didėlės 
rizikos pavojus, nustatytus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir 
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje), sąrašų ir kiekių bei kaupimo terminų sveikatos 
priežiūros sistemos subjektuose.

2021 m. I ketv.
2021 m. III ketv.

Peržiūrėti ir atnaujinti teisės aktus, skirtus  stiprinti LNSS priklausančių  sveikatos 
priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėseną, bei pateikti 
siūlymus dėl sveikatos sistemos darbuotojų pasirengimo ir reagavimo į ekstremaliąsias 
situacijas mokymo programų, užtikrinant, kad įstaigos specialistų kompetencijomis 
būtų pasirengusios greitai ir efektyviai reaguoti į kylančias grėsmes, krizes, 
pandemijas, kitas galimas nelaimes 

2021 m. IVketv. 
2022 m. IVketv.

Įvertinti būtinus sveikatos sistemos laboratorijų pajėgumus, reikalingus  nustatyti ir 
reaguoti į grėsmes sveikatai, bei pateikti siūlymus laboratorijų  pajėgumų  tvarumui 
ekstremaliosios situacijos metu užtikrinti ir juos įgyvendinti.

2021 m. IVketv. 
2022 m. IV ketv

Parengti pasiūlymus dėl sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros pritaikymo 
ekstremalioms situacijoms ir tvarumui stiprinti, reaguojant į ateities iššūkius ir grėsmes 
sveikatai, organizuojant viešąsias konsultacijas su socialiniais partneriais"

2021 m. II ketv.
2022 m. I ketv.

Parengti sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo ir  infrastruktūros pritaikymo 
ekstremalioms situacijoms modernizavimo veiksmų planą ir pardėti jį įgyvendinti. 

2021 m. III ketv.
2024 m. III ketv. 

Pristato: Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

117.2. INICIATYVA: Sistemos 
pasirengimas ateities iššūkiams.

Visuomenės senėjimas, klimato kaita, 
didėjantis atsparumas antibiotikams, 
melagingos informacijos srautai – tik 
dalis ateities iššūkių, kuriems sistema 
turi rengtis jau šiandien. Jiems 
rengdamiesi sukursime atvirą 

pokyčiams ir inovacijoms sveikatos 
sistemą, integruosime sveikatos ir 
socialines paslaugas, vystysime 
informacines technologijas, 
pasitelksime dirbtinį intelektą, 
socialines reklamas, nevyriausybines 

iniciatyvas, bendradarbiausime su 
visuomenės informavimo 
priemonėmis, įvairiomis socialinėmis 
grupėmis, plėsime gerosios praktikos 
pavyzdžius, kelsime mediko profesijos 
prestižą.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Remti socialines informacines kampanijas, siekiant teikti kokybišką ir 

nešališką sveikatos informaciją visuomenei, puoselėti atsakingą 

žurnalistiką, ugdyti visuomenės sveikatos raštingumą. 
2021 m. II ketv.
2024 m. III ketv.

Patvirtinti atnaujintą  antimikrobinėms medžiagoms atsparių 

mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017-2021 m. veiksmų 

planą ir įgyvendinti tarpžinybines iniciatyvas, vykdyti antimikrobinio 

atsparumo stebėseną ir valdymą įvairiuose sektoriuose “Vienos 

sveikatos” principu 

2021 m. IV ketv.
2024 m. III ketv.

Pateikti pasiūlymus bendrai valstybės komunikacijos strategijai, siekiant 

stiprinti koordinuotą atsaką bei visuomenės socialinį  atsparumą  

dezinformacijai, ir dalyvauti numatytų priemonių įgyvendinime

2022 m. I ketv.
2024 m. III ketv.

"Parengti pasiūlymus dėl ilgalaikės  priežiūros paslaugų teikimo modelio 

įgyvendinimo Lietuvoje, organizuojant viešąsias konsultacijas su 

socialiniais partneriais
2021 m. II ketv.
2022 m. II ketv.

Parengti ir priimti teisės aktus, reglamentuojančius ilgalaikės priežiūros 

paslaugų teikimo modelio įgyvendinimą Lietuvoje
2022 m. III ketv.
2023 m. III ketv.

Pristato: Visuomenės sveikatos departamento direktorius  Audrius Ščeponavičius 

Vitkūnienė



PROJEKTAS

Veiksminga krizių ir 

ekstremalių situacijų 

valdymo sistema

246.1. Veiksmingos sistemos parengimas 

246.2 Efektyvios atsakomosios 

priemonės ir mokymai

246.3 Ekstremaliosios situacijos sveikatos srityje 

įvertinimas ir tobulinimas (SAM)



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

246.3. INICIATYVA:  Ekstremaliosios situacijos 

sveikatos srityje įvertinimas ir tobulinimas

Atsižvelgdami į COVID-19 pandemijos 

padarinius ir esamą ekstremaliąją situaciją, jos 

valdymo problemas ir pasekmes, kursime, 

palaikysime ir plėtosime visuomenės 

sveikatos rizikos veiksnių ir pavojų 

stebėsenos, visuomenės sveikatos 

ekspertizės, greito sveikatos informacijos 

perdavimo ir reagavimo į grėsmes 

visuomenės sveikatai, ekstremalių sveikatai 

situacijų prevencijos ir jų padarinių mažinimo 

bei šalinimo sistemą, tobulinsime Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos pasirengimą 

bei veiklą krizių ir ekstremaliųjų situacijų 

atvejais.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Stiprinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą 

modernizuojant užkrečiamųjų ligų epidemiologinei 

priežiūrai būtinas informacines sistemas, gerinant atvejų 

ir protrūkių ištyrimo ir duomenų analizės kokybę 

2021 m. 

I ketv.

2024 m. 

III ketv.

Pristato: Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius



PROJEKTAS

Asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

kokybės gerinimas

115.1. Saugios paslaugos – sveikatos priežiūros 

paslaugos, kurioms sukurta efektyvi kokybės 

užtikrinimo ir nepageidaujamų įvykių analizės 

sistema

115.2 Veiksmingos paslaugos –

personalizuotos paslaugos

115.3 Prieinamos paslaugos – paslaugos, kurios 

prieinamos geografine, komunikacine, 

organizacine ir ekonomine prasme

115.4 Į pacientą orientuotos paslaugos



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

115.1. INICIATYVA: Saugios paslaugos -

sveikatos priežiūros paslaugos, kurioms 

sukurta efektyvi kokybės užtikrinimo ir 

nepageidaujamų įvykių analizės sistema

sveikatos priežiūros paslaugos, kurioms 

sukurta efektyvi kokybės užtikrinimo ir 
nepageidaujamų įvykių analizės sistema. Tai 

apimtų prevenciją, reagavimą, analizę ir 

mokymąsi, garantiją, kad patirta žala 
adekvačiai atlyginama. Siekiant šių tikslų, 

būtų taikomi kokybės vadybos principai, 

vadovaujamasi mokslu grįstais įrodymais ir 

gerąja praktika grindžiamomis, nuolat 

atnaujinamomis, tarptautinėmis ir 

nacionalinėmis diagnostikos ir gydymo 

metodikomis, algoritmais ir 
rekomendacijomis. Esminis dėmesys turi būti 

skiriamas naujoms technologijoms – tai itin 

svarbu COVID-19 sukeltos krizės akivaizdoje. 

Seni, konvenciniai metodai neduoda 

rezultatų ir neleidžia tinkamai reaguoti į 

naujus pasaulinius ir vietinius iššūkius. Darbo 

kokybė būtų matuojama ir kontroliuojama 

pagal sukurtą modelį, atsižvelgiant į pacientų 

nuomonę.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybę,  parengti ir patvirtinti veiksmų planą,  numatant  priemones, skirtas 

nepageidaujamų įvykių stebėsenai ir prevencijai, sveikatos paslaugų prieinamumo 

gerinimui ir  kokybės vertinimui 

2021 m. III 

ketv.

2022 m. II 

ketv.

Parengti ir priimti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimą, įteisinant LNSS viešųjų 

įstaigų ir LNSS biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, naujus 

veiklos rezultatų ir kokybės matavimo rodiklius, pasiūlytus atsižvelgiant į kokybės vertinimo 

gerąsias tarptautines praktikas  (Teisės akto projekto pateikimas LRV 2022 II ketv.) 

2021 m. IV 

ketv.

2022 m. IV 

ketv.

Parengti ir priimti Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo pakeitimą, tobulinant „žalos

be kaltės“ modelį, atsižvelgiant į 2021 metų Pacientų sveikatai padarytos žalos įvertinimo

komisijos ataskaitoje pateiktas išvadas ir siūlymus (Teisės akto projekto pateikimas LRV

2022 I ketv.)

2021 III ketv.

2022 m. IV 

ketv.

Sukurti ir įdiegti pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie 

suteiktas sveikatos paslaugas vertinimo įrankį pasirinktose ASPĮ, panaudojant 

informacines technologijas

2022 m. I ketv.

2024 m. III 

ketv.

Parengti ir patvirtinti labiausiai paplitusioms ir daugiausiai lėšų reikalaujančioms ligoms 

gydyti diagnostikos ir gydymo, slaugos  metodikas, išanalizavus duomenis
2021 m. IV 

ketv. 

2024 m. III 

ketv.

Pristato: Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

115.2. INICIATYVA: Veiksmingos paslaugos –
personalizuotos paslaugos. 

kurios efektyviausiai pasieks užsibrėžtus 

sveikatinimo tikslus ir užtikrins kuo mažesnį mirčių, 

kurių galima išvengti sveikatos priežiūros 
priemonėmis, skaičių. Jos teikiamos taikant 

naujausias ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo, 

stebėjimo ir slaugos technologijas, telemediciną, 
užtikrinant efektyviausią, šiuolaikinį, patologiją 

atitinkantį, individualizuotą, o ne pigiausią ištyrimą 

ir gydymą. Kartu svarbu žvelgti į ateitį, skatinti 

donorystę, efektyviai panaudoti turimą brangią 

medicinos įrangą. Sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybei matuoti taikomi konkretūs rodikliai, o 

paslaugų apmokėjimas siejamas su jų kokybe ir 
efektyvumu, neatsižvelgiant į sveikatos priežiūros 

įstaigos nuosavybės formą ar pavaldumą, taip 

sukuriant paskatas gydymo įstaigoms gerinti 

paslaugų kokybę.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Parengti ir priimti Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo projektą, 
aiškiau reglamentuojant lytinių ląstelių donorystę (Teisės akto projektą 
pateikti LRV 2021 III ketv.) 

2021 m. II 
ketv.
2022 m. I 
ketv.

Parengti ir priimti Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimus, numatant
naujus PSDF biudžeto sudarymo ir asmens sveikatos priežiūros
paslaugų išlaidų apmokėjimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių
įsigijimo išlaidų bei medicinos priemonių (prietaisų) kompensavimo

mechanizmus (Teisės akto projektą pateikti LRV iki 2021 m. IV ketv.)

2021 m. II 
ketv.
2022 m. II 
ketv.

Pateikti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo, siekiant reglamentuoti
regioninį ASPĮ bendradarbiavimo modelį, suorganizavus viešąsias
konsultacijas su socialiniais partneriais

2021 m. II 
ketv.
2022 m. III 
ketv.

Pristato: Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė



Siūlomas veiksmas
Laikotar
pis

115.3. INICIATYVA: Prieinamos paslaugos -

paslaugos, kurios prieinamos geografine, 

komunikacine, organizacine ir ekonomine 

prasme.

Siekiant pagerinti paslaugų prieinamumą, 

būtina mažinti biurokratinius suvaržymus 

medikams ir pacientams, atsisakyti pasenusio 

ir perteklinio reglamentavimo. Gerinsime 

pirminės sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą ir finansavimą, peržiūrėsime 

šeimos gydytojo ir jo komandos funkcijas, 

perduosime su asmens sveikatos priežiūra 

nesusijusių profilaktinių ir socialinių paslaugų 

vykdymą kitoms struktūroms, išplėsime 

farmacijos specialistų funkcijas. Skatinsime ir 

plėsime šeimos gydytojų, kokybiškos 

specializuotos ambulatorinės pagalbos, 

dienos chirurgijos ir dienos stacionaro 

paslaugų tinklą visoje šalyje. Gerinsime 

skubios medicinos pagalbos paslaugų ir 

kompensuojamųjų vaistų prieinamumą ir 

pasirinkimą, užtikrinant pacientų sveikatos 

apsaugą ir gerovę, mažinant biurokratines 

kliūtis, sudarant galimybes pacientams 

pasiūlyti geriausius, inovatyviausius ir 

veiksmingiausius gydymo būdus bei 

priemones.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Parengti ir patvirtinti Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 m. veiksmų plano pakeitimus,   

įtraukiant naujas priemones, skirtas šeimos medicinos paslaugų plėtrai, perteklinio 

reglamentavimo ir biurokratinių suvaržymų  mažinimui ir jas įgyvendinti 

2021 m. IV ketv.
2024 m. III ketv.

Pparengti teisės aktų paketą (GMP įstatymas ir susiję tesės aktai), aiškiai 

reglamentuojant GMP paslaugų teikimo organizavimą, valdymą ir atsakomybę, siekiant 

užtikrinti, kad greitoji medicinos pagalba žmogų pasiektų laiku, (Teisės akto projektą LRV 

pateikti iki 2021 II ketv.) 

2021 m. I ketv. 
2022 m. I ketv.

Parengti ir pradėti įgyvendinti GMP paslaugų teikimo organizavimui reikalingos 

infrastruktūros modernizavimo projektus
2022 m. I ketv,
2024 m. IV ketv.

Parengti ir priimti Vyriausybės nutarimą dėl ambulatoriniam gydymui skirtų vaistų ir 

medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos 

apskaičiavimo tvarkos aprašo pakeitimo ir  pakeisti kompensuojamųjų vaistų kainodarą, 

įdiegiant daugiau priemonių, leisiančių mažinti kainas (Teisės akto projektą LRV pateikti 

iki 2021 II ketv.).

2021 m. I ketv.
2021 m. IV ketv.

Parengti ir priimti Farmacijos įstatymo pakeitimo projektą, numatant niekur

neregistruotų vaistinių preparatų, su kuriais vykdomi ar baigti vykdyti klinikiniai tyrimai,

vartojimo sveikatos priežiūrai įteisinimą naujų ir inovatyvių vaistinių preparatų

prieinamumui gerinti (Teisės akto projektą LRV pateikti iki 2022 I ketv.)

2021 m. II ketv.
2022 m. III ketv.

Parengti ir priimti Vyriausybės nutarimą pakeičiant veiklos, susijusios su vaistiniais

preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir

psichotropinėmis medžiagomis licencijavimo taisykles ir leidimų mokslinių tyrimų veiklai

su medžiagomis, įtrauktomis į I narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, išdavimo

tvarką (Teisės akto projektą LRV pateikti iki 2021 II ketv.).

2021 m. I ketv.
2021 m. IV ketv.

Pristato: Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

115.4. INICIATYVA:Į pacientą orientuotos 

paslaugos

paslaugos, kurios pritaikomos prie 

individualaus paciento ir jo poreikių, 

užtikrinančios medikui galimybes maksimaliai 

panaudoti ir pritaikyti savo žinias, patirtį ir 

įgūdžius, veikiančios sveikatos priežiūros 

įstaigų tinkle, kuris tenkina dabartinius ir 

ateities žmonių poreikius. Garantuosime 

funkcijų nedubliavimą, sveikatos ir socialinių 

paslaugų integraciją, tolygų paslaugų 

prieinamumą visoje Lietuvos teritorijoje. 

Siekdami pokyčių, didžiąją sveikatos 

problemų dalį spręsime ankstyvojoje ligos 

stadijoje, kuo arčiau gyvenamosios vietos, 

pasitelkdami ir stiprindami prevencines 

programas. Sudarysime sąlygas veikti 

„žaliesiems koridoriams“, mažinsime mažiau 

efektyvių aktyvaus gydymo stacionarinių 

paslaugų skaičių, keisime jas efektyvesnėmis 

ambulatorinėmis ir dienos stacionaro 

paslaugomis, didinsime kompensuojamųjų 

vaistų prieinamumą.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Atlikti gerosios tarptautinės praktikos analizę dėl gyventojų sveikatos paslaugų 

poreikio vertinimo modelio ir pateikti pasiūlymus dėl tokio modelio sukūrimo ir 

įgyvendinimo, susiejant su finansavimu PSDF lėšomis

2021 m. IV ketv.

2022 m. III ketv.

Parengti ir priimti teisės aktus,reglamentuojančius gyventojų sveikatos paslaugų 

poreikio vertinimo modelio praktinį taikymą
2022 m. III ketv.

2023 m. III ketv.

Parengti ir patvirtinti naujus atrankinės patikros dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio 

ir storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programų vykdymo, kokybės 

užtikrinimo ir kokybės kontrolės reikalavimus ir juos įgyvendinti 

2021 m. III ketv.

2022 m. I ketv.

Įgyvendinti prevencinių programų efektyvumo didinimo projektą (3 metų tęstinis 

projektas), kuriame numatoma parengti naujus šių paslaugų reikalavimus, apmokyti 

specialistus, (nauji reikalavimai diegiami į praktiką – koordinavimo centrai išbandys 

programų koordinavimo procesą, bus sukurta ESPBI posistemė programų 

koordinavimui ir pravestos viešinimo priemonės)

2021 m. I ketv.

2024 m. I ketv.

Pateikti siūlymus dėl planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (onkologijos, 

kardiologijos, neurologijos ir kt.) teikimo, panaudojant “žalių koridorių“ principą  ir 

juos įgyvendinti

2021 m. I ketv.

2023 m. II ketv.

Sukurti ir pradėti įgyvendinti pagrindines mirties priežastis lemiančių ligų, sveikatos 

sutrikimų integruotos sveikatos priežiūros standartus, kuriuose būtų numatytas 

optimalus „paciento kelio“ 13-ai pagrindines mirties priežastis lemiančių ligų ir 

sutrikimų 

2021 m. I ketv.

2023 m. II ketv.

Pristato: Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė



PROJEKTAS

Kompetentingas ir 

adekvačiai 

apmokamas 

sveikatos sistemos 

specialistas

119.1 Pakankamas medicinos darbuotojų 

skaičius, būtinas kokybiškai teikti sveikatos 

priežiūros paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje

119.2 Aukšta sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikacija

119.3 Motyvuojanti atlygio už darbą sistema ir 

teigiamo emocinio klimato sveikatos sistemoje 

kūrimas



Iniciatyva Siūlomas veiksmas Laikotarpis

119.1. INICIATYVA: Pakankamas 

medicinos darbuotojų skaičius, būtinas 

kokybiškai teikti sveikatos priežiūros 

paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje. 

Tinkamai nustatysime, planuosime ir 

užtikrinsime sveikatos specialistų 

poreikį  (slaugytojų, šeimos gydytojų, 

gydytojų specialistų, reabilitacijos ir kt.) 

matuosime ir mažinsime darbo krūvius, 

biurokratijos kiekį, užtikrinsime kad 

medicinos paslaugos būtų 

pasiekiamos visoje šalies teritorijoje, 

skatinsime medikų judumą

(mobilumą), tobulinsime nuotolines 

konsultacijas, kurios sudarytų sąlygas 

vienodam paslaugų prieinamumui.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Pateikti siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo  

tobulinimo ir specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo teisinio 

reglamentavimo, atsižvelgiant į STRATA atliekamo tyrimo „Medicinos 

darbuotojų poreikio prognozavimo modelis“ ir  viešųjų konsultacijų su 

socialiniais partneriais rezultatus 

2021 m. III ketv.

2022 m. II ketv.

Parengti siūlymus dėl teisinių, finansinių, komunikacinių priemonių, skirtų  

darbuotojų pritraukimui į sveikatos priežiūros specialybes, kuriose labiausiai 

stebimas darbuotojų trūkumas (pvz. slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ir kt.) 

organizuojant konsultacijas su socialiniais partneriais 

2022 m. I ketv.

2022 m. III ketv.

Pristato: Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus vedėja Raimonda Janonienė



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

119.2. INICIATYVA: Aukšta sveikatos 

priežiūros specialistų kvalifikacija.

Peržiūrėsime medicinos darbuotojų 

kvalifikacijos įgijimo ir veiklos 

licencijavimo sistemą, skatinsime ir 

stiprinsime savivaldą, perduodant jai 

licencijavimo, atestavimo, kontrolės ir 

kvalifikacijos tobulinimo funkcijas, 

įvesime kvalifikacijos tobulinimo 

krepšelius, ugdysime vadybines 

kompetencijas ir emocinį raštingumą, 

skatinsime tarptautinį 

bendradarbiavimą.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Pateikti siūlymus LRV dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų savivaldos 

stiprinimo  (licencijavimo, atestavimo, kontrolės ir kvalifikacijos tobulinimo 

funkcijų perdavimo)organizuojant viešąsias konsultacijas su socialiniais 

partneriais

2021 m. II ketv.

2022 m. II ketv.

Pateikti ir įgyvendinti siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos 

vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo modelio

2021 m. IV ketv.

2023 m. II ketv.

Sukurti asmens ir visuomenės sveikatos specialistų kompetencijų platformą, 

įdiegiant IT  įrankį, skirtą sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikio nustatymui, stebėsenai ir  susiejimui su licencijų sąlygų laikymosi 

priežiūra 

2021 m. IV ketv.

2024 m. III ketv.

Parengti teisės akto projektą, kuriame bus reglamentuotas sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo mechanizmas, įvedant 

sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo krepšelį, 

finansuojamą valstybės, įstaigos, organizacijos ir savo lėšomis ir jį įgyvendinti

2022 m. I ketv.

2023 m. I ketv.

Parengti ir priimti teisės aktų paketą, reglamentuojantį profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo programas, skirtas sveikatos priežiūros specialistams, ASPĮ 

darbuotojams dirbantiems administracinį darbą, jų bendrųjų (vadybinių, 

komunikacijos, emocinio raštingumo ir kt.) ir specialiųjų kompetencijoms 

ugdyti, užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą ir susiejimą ASPĮ vadovo veiklos 

rezultatais.

2022 m. II ketv.

2023 m. II ketv.

Pristato: Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė



Iniciatyva Siūlomas veiksmas Laikotarpis

119.3. INICIATYVA: Motyvuojanti atlygio už 

darbą sistema ir teigiamo emocinio klimato 

sveikatos sistemoje kūrimas

Motyvuojantį gydytojų, slaugytojų ir kt. 

sveikatos sistemos specialistų darbo 

užmokestį (DU)  susiesime su aktualiu šalies 

vidutiniu DU nustatysime DU „grindis“, 

valdysime darbo krūvį, skatinsime gerinti 

emocinį klimatą ir organizacinę kultūrą, 

sieksime kad sveikatos priežiūros 

darbuotojams būtų užtikrinta psichologinė 

pagalba,  įveiklinsime „žalos be kaltės“, 

„klaidų kultūros“ modelius.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Pateikti siūlymus dėl  sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų (darbo 

užmokesčio, darbo krūvio ir kt.) motyvacinio paketo, kuris būtų pagrįstas 

motyvacija  ir susietas su aktualiu šalies vidutiniu darbo užmokesčiu, 

įgyvendinimo teisinio reglamentavimo 

2021 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

Parengti ir patvirtinti Psichosocialinio klimato ir psichologinės (emocinės) 

gerovės sveikatos priežiūros sistemoje gerinimo 2020–2022 metų veiksmų 

plano pakeitimus, numatant priemones, susijusias su teigiamo emocinio 

klimato kūrimu ir jas įgyvendinti

2021 m. III ketv.

2021 m. IV ketv.

Parengti teisės akto projektą, reglamentuojantį sveikatos priežiūros įstaigų 

vadovų metinį vertinimą, įtraukiant kriterijus, susijusius su organizacinės 

kultūros,  emocinio klimato bei krizių valdymu. 

2022 m. III ketv.

2023 m. III ketv.

Pristato: Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus vedėja Raimonda Janonienė



PROJEKTAS

Efektyvi sveikatos 

sistemos vadybos ir 

finansavimo sistema

121.1 Objektyviomis sąnaudomis grįstas sveikatos 

finansavimo modelis

121.2 E. sistemų funkcionalumas ir 

integralumas



Iniciatyva Siūlomas veiksmas Laikotarpis

121.1. INICIATYVA: Objektyviomis sąnaudomis 

grįstas sveikatos finansavimo modelis. 

Sukursime sistemą, apskaičiuojančią 

objektyvias asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų kainas, nuosekliai naudosime 

paslaugų įkainių metodiką, rinksime informaciją 

apie patirtas sąnaudas, nustatydami sveikatos 

paslaugų kainą, įvertinsime SD ir kitų fondų 

(kompensuojamų ne PSDF lėšomis) išlaidas. 

Skatinsime piliečius įsitraukti į sveikatos 

sistemos kūrimą ir tobulinimą, didindami 

sistemos skaidrumą ir atvirumą. Įvertinsime ir 

tobulinsime PSD, sveikatos apsaugos 

mokestinę sistemą, administravimo sistemą 

suvienodinsime su valstybės biudžeto 

sudarymo ir vykdymo sistema, ieškosime naujų 

PSDF, kitų sveikatos priežiūros finansavimo 

šaltinių, būdų ir formų.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Suprojektuoti ir įdiegti Vieningą ligoninių išteklių ir apskaitos sistemą 

(VLIVAS), užtikrinančią unifikuotus ir išsamius duomenis apie ligoninių 

sektoriaus sąnaudas, skirtą: 1) objektyviomis sąnaudomis pagrįstų PSDF 

bazinių kainų skaičiavimui, 2) išsamiam ligoninių sektoriaus, tobulinimui 

atskirų ligoninių veiklos efektyvumo įvertinimui bei palyginimui ir 3) 

atskirų ligoninių valdymo tobulinimui

2021 m. III ketv.

2024 Im. IV ketv.

Parengti ir priimti Sveikatos draudimo įstatymo ir susijusių tesės aktų 

pakeitimus,  kuriais būtų supaprastinta PSDF valdymo  struktūra,  

privalomojo sveikatos draudimo administravimas ir vykdymas 

suvienodintas su valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo sistema 

2022 m. III ketv.

2023 m. III ketv.

Pateikti siūlymus dėl privalomojo sveikatos draudimo bei sveikatos 

apsaugos mokestinės sistemos tobulinimo ir galimybių pritraukti 

alternatyvius sveikatos priežiūros finansavimo šaltinius organizuojant 

viešąsias konsultacijas su visuomene ir socialiniais partneriais

2022 m. I ketv.

2022 m. II ketv.

Pristato: Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus vedėja Raimonda Janonienė



Siūlomas veiksmas Laikotarpis

121.2. INICIATYVA: E. 
sistemų funkcionalumas ir 
integralumas

<...> kad e. sistemos veiktų 
efektyviai, sukursime jų 

sąsajas su kitomis valstybės 
e. sistemomis. Informacines 
technologijas pasitelksime 

sudarant geresnes sąlygas 
medicinos darbuotojų 
veiklai, pacientams 
informuoti, biurokratijai 
mažinti. Atsisakysime 
popierinių dokumentų ir 
diegsime naujus veiklos 
efektyvumą didinančius 
informacinių technologijų 
sprendimus (pvz., 

mobiliąsias aplikacijas), 
atversime nuasmenintus 
duomenis.

LRV programos nuostatų įgyvendinimo planui

Sudaryti sveikatos apsaugos sistemos informacinių išteklių žemėlapį, atlikti 
informacinių sistemų  brandos analizę, įvertinant integralumą su kitomis 
informacinėmis sistemomis, parengti procesų optimizavimo veiklos modelį, siekiant 
koordinuoto ir kokybiško sveikatos apsaugos sistemos skaitmenizavimo proceso. 

2021 m. I ketv.
2022 m. II ketv.

Parengti, patvirtinti ir pradėti įgyvendinti Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros 
įgyvendinimo priemonių planą, siekiant kurti ir plėtoti integralias skaitmeninės 
sveikatos paslaugas, įskaitant mobilias aplikacijas, atitinkančias gyventojų, pacientų, 
sveikatos priežiūros įstaigų, specialistų ir kitų sveikatos sistemos dalyvių poreikius.

2021 m. IV ketv.
2024 m. III ketv.

Sukurti ir įdiegti naujus skaitmeninius sprendimus, kurie padidintų ESPBI IS greitaveiką 
užtikrintų savalaikius klinikinių duomenų mainus, plėtotų esamus ir kurtų naujus 
funkcionalumus, tokiu būdu išplečiant skaitmeninę sveikatos istoriją bei užtikrinant 
išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS) naudojimą 
nacionaliniu lygiu

2021 m. I ketv.
2023 m. III ketv.

Įstatymiškai reglamentuoti pakartotinį sveikatos duomenų naudojimą, siekiant 
įveiklinti sveikatos duomenų valdytojų informacinėse sistemose esančius sveikatos 
duomenis.

2021 m. I ketv.
2022 m. III ketv.

Diegti pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo informacinių technologijų 
sprendimus, spartinant sveikatos duomenų įveiklinimą bei naudojimą (įskaitant dirbtinį 
intelektą), atlikti analizę dėl sveikatos duomenų ir jų rinkinių pakartotinio naudojimo, 
įvertinant sveikatos duomenų išteklius ir jų paklausumą ir reikalingumą pakartotinai 
naudoti viešajam ir privačiam sektoriui, sukurti tinkamą infrastruktūrą ir paskirti 
instituciją/-as, atsakingą /-as už nuoseklų, koordinuotą ir kokybišką sveikatos 
duomenų pakartotinį panaudojimą.

2021 m. III ketv.
2023 m. III ketv.

Pristato: Elektroninės sveikatos ir informacinių išteklių skyriaus vedėja Vilma Telyčėnienė



Dėkoju
už Jūsų dėmesį ir skirtą
laiką!

Kviečiu
diskusijai, klausimams, 
pasiūlymams


