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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 MISIJA  

Stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sutelkiant visuomenės ir valstybės institucijų pastangas sveikatos 

problemų sprendimui. 

Analizuoti ir vertinti Lietuvos gyventojų sveikatos būklę, ieškant priežastinių ryšių su teisės aktų, 

socialinės aplinkos pokyčiais ir kitų sektorių vykdoma sveikatinimo veikla. Atstovaujant Seimui 

atskaitingoje organizacijoje autoritetingas mokslo įstaigas, visuomenines organizacijas, valstybės ir 

savivaldybių institucijas ir visuomenės sveikatos specialistus, teikti mokslu pagrįstas išvadas dėl priimamų 

sveikatos problemų sprendimų visuose lygiuose ir įvairius sektorius atstovaujančiose institucijose. Teikti 

pastabas ir pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos prioritetų ir sveikatos politikos formavimo klausimais. 

Užtikrinti Taryboje atstovaujamų institucijų ir skatinti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, 

visuomeninių organizacijų bei visų ūkio sektorių platų įsitraukimą bei aktyvų dalyvavimą sveikatos 

politikos formavimo procesuose ir sveikatos problemų sprendime, diegiant principą ,,Sveikata – visose 

politikose“.  

  
VEIKLOS PRIORITETAI 

Analizuoti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo eigą ir nustatyti aktualias visuomenės sveikatos 

problemas ir prioritetus. Stebėti ir analizuoti šalies gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius, vykstančius 

sveikatinimo veiklos procesus ir ieškoti vykstančių sveikatos pokyčių priežasčių, sąsajų su vykdoma 

socialine ir ekonomine, alkoholio ir tabako kontrolės politika, priimamais teisiniais aktais ir kitais 

sveikatos problemų sprendimais.  

Vertinti visuomenės sveikatos būklės pokyčius ir nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimo veiksmus.  

Pagal savo kompetenciją teikti mokslu grįstus siūlymus Vyriausybei ir Seimui dėl įstatymų ir kitų teisės 

aktų projektų. Teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomeninėms 

organizacijoms sveikatos stiprinimo veiklos planavimo bei organizavimo ir kitais sveikatinimo klausimais.  

Dalyvauti sveikatos politikos formavime koordinuojant sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiklą, vykdant visuomenės sveikatos 

saugos, ligų profilaktikos ir kontrolės politiką, vertinant privalomojo sveikatinimo veiklos mastą, 

sveikatinimo veiklos tikslus, valstybės siekiamo sveikatos lygio rodiklius ir valstybinių sveikatos 

programų projektus.  

Skatinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas.  

Informuoti apie visuomenės sveikatos būklę Seimą, Vyriausybę ir visuomenę. Kasmet rengti ir teikti 

Seimui pranešimą apie gyventojų sveikatingumo ir sveikatos politikos įgyvendinimo būklę.  

Didinti visų lygių politikų ir visuomenės raštingumą sveikatos klausimais ir sveikatos politikos sampratą. 

 

 Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 

 

 Prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst. Eur 

Nacionalinės sveikatos politikos 

koordinavimas 
58,0 

 PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 

Teisėkūros iniciatyvos Nacionalinė sveikatos taryba neturi, tačiau aktyviai dalyvauja analizuodama teisės 

aktų projektus ir teikdama pastabas ir pasiūlymus. 

 

 

 



VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

Gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir partnerystę, diegiant principą ,,Sveikata – visose politikose“.  

Remtis mokslu grįstais įrodymais, teikiant išvadas ir pasiūlymus. 

Plačiau viešinti priimamus nutarimus.  

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

Strateginis tikslas - suderinant valstybės, savivaldybių, mokslininkų, asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenės veiksmus, prisidėti 

formuojant efektyvią sveikatos politiką, vertinti jos praktinį įgyvendinimą bei, teikiant pasiūlymus ir 

rekomendacijas, siekti geresnės Lietuvos gyventojų sveikatos. 

 

Programa:  Nacionalinės sveikatos tarybos efektyvios veiklos užtikrinimo programa. 

 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

  

2016 m. 

(patvirtintas) 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Pareigybių skaičius. vnt. 4 4 4 4 

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. 

Eur 
43,0 43,0 43,0 43,0 



 

VALDYMO IŠLAIDOS 

2017-2019 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 

(tūkst. Eur) 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai 

  iš jų 

iš viso 

iš jų   iš jų 

iš viso 

išlaidoms 

turtui įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš viso 

išlaidoms 

turtui įsigyti 
iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 
iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1.  Nacionalinės sveikatos 

tarybos veiklos 

užtikrinimas 
58,0 58,0 43,0 - 58,0 58,0 43,0 - 58,0 58,0 43,0 - 

  iš jų valdymo išlaidos 58,0 58,0 43,0 - 58,0 58,0 43,0 - 58,0 58,0 43,0 - 

 

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  

  

VEIKLOS KONTEKSTAS  

Nacionalinės sveikatos tarybos sekretoriatas stebėdamas Lietuvos gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius, Seime, Vyriausybėje, valstybinėse ir 

savivaldybių institucijose ruošiamus teisės aktų projektus, priimamus sprendimus ar šių dokumentų projektus, nacionalinės sveikatos politikos 

įgyvendinimo ir valstybinių sveikatos programų vykdymo eigą, sveikatos priežiūros sektoriaus ir visuomeninių organizacijų, dirbančių 

sveikatinimo srityje veiklą, planuoja Tarybos veiklą siūlydamas svarstyti aktualiausias sveikatos ir ją nulemiančios socialinės – ekonominės 

aplinkos problemas. Pasirenkamos aktualiausios problemos, kurių sprendimui taikant mokslu grįstus kontrolės metodus galima pasiekti 

veiksmingiausius rezultatus.  Taryba, kurios pagrindinė darbo forma - posėdžiai, į savo darbą stengiasi įtraukti politikus, atsakingų institucijų, 

mokslo įstaigų atstovus, ekspertus. Organizuojami išvažiuojamieji posėdžiai įvairiose ministerijose, savivaldybėse, o taip pat organizuojamos ir 

nacionalinio lygmens konferencijos aktualiausių sveikatos problemų sprendimams aptarti. Į visų svarstomų problemų nagrinėjimą kaip būtina 

sąlyga yra įtraukimas visuomenės atstovų, dažniausiai per NVO atstovavimą.  Tarybos nariai skaito pranešimus įvairiose konferencijose šalyje ir 

užsienyje, teikia ekspertinę nuomonę pagal kompetencijas atskirų teisės aktų projektams. Kasmet Seimo plenariniame posėdyje skaitomas 



Metinis pranešimas, išleidžiamas leidinys, kuris skelbiamas internetinėje svetainėje ir išplatinamas Seimo nariams,  ministerijoms, 

savivaldybėms, mokslo ir mokymo įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms ir visuomenei. Taryba, teikdama išvadas bei pasiūlymus dėl 

sveikatos politikos įgyvendinimo, dalyvauja sveikatos politikos formavimo procese. Kaip išmatuojami kriterijai, geriausiai apibūdinantys 

visuomenės sveikatą ir stipriai priklausantys nuo suvartojamo alkoholio, tabako kiekių bei politikų priimamų sprendimų keičiant alkoholio ir 

tabako kontrolės politiką ir atitinkantys  Nacionalinės sveikatos tarybos prioritetines veiklos sritis, pasirinkti trys: 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė; 

Mirtingumo rodiklis nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų; 

Jaunesnių asmenų negu 65 m. amžiaus mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei piktybinių navikų. 

Pagrindinis siekis įgyvendinamas vykdant Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos efektyvumo didinimo programą ir sprendžiant šiuos 

uždavinius: 

1) analizuoti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo eigą, stebėti ir analizuoti šalies gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius, jų sąsajų su 

vykdoma socialine ir ekonomine, alkoholio ir tabako kontrolės politika ir priimamais problemų sprendimais; 

2) teikti mokslu grįstus siūlymus pagal savo kompetenciją Vyriausybei ir Seimui dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, valstybės ir 

savivaldybių institucijoms bei visuomeninėms organizacijoms sveikatos stiprinimo planavimo bei organizavimo, visuomenės sveikatos saugos, 

ligų profilaktikos ir kontrolės, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės ir kitais sveikatinimo klausimais; 

3) skatinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas ir ją informuoti apie gyventojų sveikatos būklę. Kasmet rengti metinius 

Nacionalinės sveikatos tarybos pranešimus ir juos teikti Seimui, Vyriausybei ir visuomenei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRATEGINIS TIKSLAS  90 900 1983     01 

 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo 

kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2015-ųjų metų 2016-ųjų metų 2017-ųjų metų 2018-ųjų metų  2019-ųjų metų 

E-01-01 1. Padidėjusi vidutinė 

gyvenimo trukmė  

 Iki 74,8 m. Iki 75 m.  Iki 75,2 m.  Iki 75,4 m.  Iki 75,6 m. 

E-01-02 

 

 

 

 

2.  Sumažėjęs 

mirtingumas nuo 

nelaimingų atsitikimų ir 

traumų  

 

 Sumažinti  Sumažinti Sumažinti  Sumažinti 10 proc. 

nuo 2012 m. lygio 

 Sumažinti 10 proc. 

nuo 2012 m. lygio  

E-01-03 3. Sumažėjęs jaunesnių 

nei 65 metų gyventojų 

mirtingumas nuo širdies 

ir kraujagyslių ligų bei 

piktybinių navikų  

Sumažinti Sumažinti Sumažinti Sumažinti 5 proc. 

nuo 2012 m. lygio  

Sumažinti 5 proc. nuo 

2012 m. lygio 5 proc. 

 

 

 

 

 



STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS PAVADINIMAS 90900 1983 

Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimo programa. 

Programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

(tūkst. Eur) 

Tikslo, užda-

vinio, priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2017-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 
Tarpins-

titucinio 

veiklos 

plano 

kodas, 

Vyriau-

sybės 

prioriteto 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 
tur

tui 

įsi

gy

ti 

išlaidoms 
tur

tui 

įsi

gy

ti 

išlaidoms 
tur

tui 

įsi

gy

ti 

išlaidoms tu

rt

ui 

įsi

gy

ti 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

  Tikslas:                                   

 01  Centrinės 

institucijos 

išlaikymas 

60,0  60,0  43,0    58,0 58,0  43,0    58,0  58,0  43,0    58,0  58,0  43,0    01 

 01.001.01.01. Uždavinys:                                   

   Vykdyti priemones, 

padedančias 

įgyvendinti 

nacionalinės 

sveikatos politiką ir 

užtikrinti 

visuomenės 

dalyvavimą 

sprendžiant 

sveikatos problemas 

 60,0  60,0  43,0    58,0  58,0  43,0    58,0  58,0  43,0    58,0  58,0  43,0    01 



 01.001.01.01.01. Priemonė:Nacionalin

ės sveikatos tarybos 

sekretoriato veiklos 

užtikrinimo 

(išlaikymo) išlaidos 

 

 60,0  60,0 43,0    58,0  58,0  43,0    58,0  58,0  43,0    58,0  58,0  43,0    01 

  1. Iš viso Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžetas  

60,0  60,0  43,0    58,0  58,0  43,0    58,0  58,0  43,0    58,0  58,0  43,0    01 

  iš jo:  

1.1. bendrojo 

finansavimo lėšos 

 60,0  60,0  43,0    58,0  58,0  43,0    58,0  58,0  43,0    58,0  58,0  43,0    01 

  2. Kiti šaltiniai 

(Europos Sąjungos 

finansinė parama 

projektams 

įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

                                  

  Iš viso programai 

finansuoti (1+2) 
60,0 60,0 43,0   58,0 58,0  43,0   58,0 58,0  43,0   58,0 580  ,0    01 

  

Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

 Vertinimo 

kriterijaus kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 

           

R-01-01-01-01 Sumažėjęs kasdien rūkančiųjų skaičius (pasiekti ES šalių 

vidurkį) 

Sumažinti Pasiekti ES-

27 šalių 

vidurkį 

 Pasiekti ES-27 

šalių vidurkį 

Pasiekti ES-27 

šalių vidurkį 

R-01-01-01-02  Sumažėjęs alkoholio vartojimas 15 proc. Sumažinti Sumažinti 10 

proc. nuo 

2012 m. 

lygio 

Sumažinti 10 

proc. nuo 2012 

m. lygio 

Sumažinti 10 proc. 

nuo 2012 m. lygio 

 



 Vertinimo 

kriterijaus kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 

P-01-01-01-01-01 Surengtų posėdžių skaičius 

 

 4  4  4 4 

P-01-01-01-01-02  Surengtų konferencijų,  seminarų skaičius valstybės ir 

vietos politikams bei visų lygių sveikatos priežiūros 

organizatoriams 

 2  2  2  2 

P-01-01-01-01-03  Parengtų dokumentų kiekis.   15  15  15  15 

 P-001-01-01-04 Paruoštų metinių pranešimų, ataskaitų skaičius  2  2  2  2 

P-001-01-01-05  Nagrinėtų aktualių sveikatos politikos klausimų skaičius 10 10 10 10 

P-001-01-01-06 Parengtų ir išplatintų informacinių pranešimų skaičius  7  7  7  7 

P-001-01-01-07 NST dalyvavimas Seimo ir Vyriausybės bei jos institucijų 

sudarytose darbo grupėse 

 3 3 3 3 

 SUVESTINĖ INFORMACIJA 

2017 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes 

  

Eil. 

Nr. 
Institucijos / įstaigos pavadinimas 

Pareigybių skaičius 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui, 

tūkst. Eur 

institucijos / įstaigos 

vadovai ir pavaduotojai 
kitų padalinių vadovai 

ir pavaduotojai 

specialistai / pareigūnai, 

neturintys pavaldžių asmenų, ir 

kiti 
iš viso 

iš jų vals-

tybės 

tarnautojai 
iš viso 

iš jų valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

iš jų 

valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

iš jų valstybės 

tarnautojai 

1.  Nacionalinė sveikatos taryba  2  1      3  1  4  2  43,0 

  Kiti biudžeto lėšas gaunantys 

subjektai* 
                  

Iš viso pareigybių  2  1      3  1  4  2  43,0 

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui                  43,0 



  

 

 

 

2017-2019 metų investicijų projektai ir asignavimai 

(tūkst. Eur) 

Prie-

monės 

kodas 

Investicijų projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

terminai 

Bendra 

vertė 

Panaudota 

lėšų iki  

2016m. 

Planuojama 

panaudoti  

2016 metais 

2017-aisiais metais 2018-aisiais metais 2019-aisiais metais 

pradžia pabaiga 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšų 

poreikis 

iš jų 

Lietuvos 

Respubli

kos 

valstybės 

biudžeto 

lėšų 

poreikis 

iš jų 

Lietuvos 

Respubli

kos 

valstybė

s 

biudžeto 

lėšų 

poreikis 

iš jų 

įstaigų 

pajamų 

įmokos 

Europos 

Sąjungos 

ir kita 

tarptautin

ė 

finansinė 

parama 

įstaigų 

pajamų 

įmokos 

Europ

os 

Sąjun

gos ir 

kita 

tarpta

utinė 

finans

inė 

param

a 

įstaigų 

pajamų 

įmokos 

Europos 

Sąjungo

s ir kita 

tarptauti

nė 

finansin

ė 

parama 

     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Iš viso investicijų projektams  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 


