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PATVIRTINTA
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
2020-01-30 Nr. V-1

NACIONALINĖ SVEIKATOS TARYBA, KODAS 90 900 1983
2020-2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
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, įgyvendinant sveikatos visose politikos
srityse principą.
II SKYRIUS
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, analizuojant priklausomybių ir savižudybių prevencijos
klausimus, 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 visose politikos srityse principo
įgyvendinimo būklę.
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III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos strategija apima strateginį tikslą, nurodytą 1 grafike.
1 grafikas.

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas - 01-001)
Suderinant valstybės, savivaldybių, mokslininkų, asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, visuomeninių
organizacijų ir bendruomenės veiksmus, prisidėti formuojant
efektyvią sveikatos politiką ir sveikatos visose politikos srityse
principo įgyvendinimo prioritetus, vertinti jos praktinį
įgyvendinimą bei, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas, siekti
geresnės Lietuvos gyventojų sveikatos.

PROGRAMA (kodas-01.001)
Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos
užtikrinimo programa

Programa „Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas“ (kodas – 01-001)
Strateginiam tikslui (kodas – 01-001) pasiekti Nacionalinė sveikatos taryba vykdys tęstinę programą
„Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas“. Vykdant programą visos veiklos bus nukreiptos
nusistatytiems veiklos prioritetams įgyvendinti:
- 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, analizuojant
priklausomybių ir savižudybių prevencijos klausimus, 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 visose politikos srityse
principo įgyvendinimo būklę;
- didinti visų lygių politikų ir visuomenės raštingumą sveikatos klausimais ir sveikatos politikos
sampratą.
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Nacionalinės sveikatos tarybos asignavimų paskirstymas 2020-2022 metais nurodytas
1 lentelėje.
1 lentelė. 2020-2022-ųjų metų asignavimų paskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)
2020 metų asignavimai

Numatomi 2021 metų asignavimai

Numatomi 2022 metų asignavimai

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso
užmokesčiui

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso
užmokesčiui

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso
užmokesčiui

Eil.
Nr.

Programos kodas
ir pavadinimas

64,0 64,0

1.

01.001
Nacionalinės
sveikatos tarybos
veiklos
užtikrinimo
programa
Iš viso

64,0 64,0

iš
viso

iš
viso

turtui
įsigyti

iš viso

62,0

0

63,0

63,0

61,0

0

63,0

63,0

61,0

0

62,0

0

63,0

63,0

61,0

0

63,0

63,0

61,0

0

turtui
įsigyti

turtui
įsigyti

(n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.

Nacionalinės sveikatos tarybos 2020 – 2022 metais planuojami asignavimai vykdomai programai
įgyvendinti parodyti 2 grafike.
2 grafikas.

(2020) – pirmieji planuojami metai, (2021) – antrieji planuojami metai ir (2022) – tretieji planuojami metai.

Strateginis tikslas – suderinant valstybės, savivaldybių, mokslininkų, asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros specialistų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenės veiksmus, prisidėti formuojant
efektyvią sveikatos politiką ir sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimo prioritetus, vertinti
jos praktinį įgyvendinimą bei, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas, siekti geresnės Lietuvos gyventojų
sveikatos – atspindi svarbiausius Tarybos kaip kolegialios institucijos ir sekretoriato vykdomus darbus.
Vienydama aukščiausios kategorijos ekspertus, atstovaujančius autoritetingas mokslo įstaigas,
visuomenines organizacijas, valstybės ir savivaldybių institucijas ir visuomenės sveikatos specialistus,
Taryba savo tikslų siekia ir uždavinius įgyvendina teikdama mokslu pagrįstas išvadas dėl priimamų
sveikatos problemų sprendimų visuose lygiuose ir įvairius sektorius atstovaujančiose institucijose.
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Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus 2020 – 2022 m. planuojamos reikšmės
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas

Sveikatos visose politikos
principo įgyvendinimas ir
vertinimas (proc.)

srityse
būklės

2019-ųjų
metų

2020-ųjų
metų

2021-ųjų
metų

2022-ųjų
metų

10,2

10,3

10,4

10,5

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas (01.001)
Programa padeda kryptingai analizuoti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo eigą ir
nustatyti aktualias visuomenės sveikatos problemas ir prioritetus. Taip pat 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.
Programa yra tęstinė. Iš programos lėšų finansuojama Tarybos ir sekretoriato veikla. Pagrindinis
programos finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. Programos koordinatorius – Tarybos
pirmininkas Stasys Žirgulis, stasys.zirgulis@gmail.com
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2 lentelė. 2020–2022 metų programos 01-001 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)

Numatomi 2022-ųjų metų
asignavimai
iš
jų
iš jų
Tikslo,
išlaidoms
išlaidoms
uždavinio,
Tikslo, uždavinio,
iš jų
priemonės priemonės pavadinimas iš viso
iš jų
iš jų
turtui iš viso
turtui iš viso
darbo turtui
darbo
darbo
kodas
įsigyti
įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso užmo- įsigyti
užmoužmokesčiu
kesčiui
kesčiui
i
01
Tikslas: prisidėti
64,0
64,0 62,0
63,0 63,0 61,0
63,0 63,0 61,0
formuojant efektyvią
sveikatos politiką ir
sveikatos visose
politikos srityse
principo įgyvendinimo
prioritetus, siekti
geresnės Lietuvos
gyventojų sveikatos
2020-ųjų metų asignavimai

01.01

01.01.01.

Numatomi 2021-ųjų metų
asignavimai
iš jų
išlaidoms

Tarpinstitucinio
veiklos
plano
kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas

Uždavinys:
Vykdyti priemones,
padedančias įgyvendinti
sveikatos politiką ir
užtikrinti visuomenės
dalyvavimą sprendžiant
sveikatos problemas
Priemonė: Nacionalinės
sveikatos tarybos
sekretoriato veiklos
užtikrinimo (išlaikymo)
išlaidos

64,0

64,0

62,0

63,0

63,0

61,0

63,0

63,0

61,0

64,0

64,0

62,0

63,0

63,0

61,0

63,0

63,0

61,0

1. Iš viso Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas

64,0

64,0

62,0

63,0

63,0

61,0

63,0

63,0

61,0

64,0
iš jo:
1.1. bendrojo
finansavimo lėšos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė
parama projektams
įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai
64,0
finansuoti (1+2)

64,0

62,0

63,0 63,0

61,0

63,0

63,0

61,0

64,0

62,0

63,0

61,0

63,0

63,0

61,0

0

63,0

0

0

01
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3 lentelė. 2019–2022 metų programos 01-001 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas
1
R-01-01-01-01

P-01-01-01-01-01

Tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato
vienetai
2
Sveikatos visose politikos
srityse principo įgyvendinimo
būklės vertinimo ir veiklos
koordinavimo efektyvumo
santykinis kitimas (proc.)
Surengtų
posėdžių,
konferencijų skaičius

Vertinimo kriterijų reikšmės

Parengtų dokumentų kiekis
Parengtų ataskaitų skaičius
Nagrinėtų aktualių sveikatos
politikos klausimų skaičius
Parengtų
ir
išplatintų
informacinių
pranešimų
skaičius
NST dalyvavimas Seimo ir
Vyriausybės bei jos institucijų
sudarytose darbo grupėse

P-01-01-01-01-03
P-001-01-01-04
P-001-01-01-05
P-001-01-01-06

P-001-01-01-07

2019-ųjų

2020-ųjų

2021-ųjų

2022-ųjų

3
2,6

4
2,5

5
2,3

6
2,3

4

4

4

6

15
1
10

15
1
10

15
1
10

16
1
12

7

7

7

7

3

3

3

4

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI

0

0

0

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiti šaltiniai

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos
tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos
ES ir kita tarptautinė
finansinė parama
bendrojo finansavimo
lėšos
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bendrojo finansavimo
lėšos
Kiti šaltiniai

ES ir kita tarptautinė
finansinė parama

0

iš jų

tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos

0

12

iš jų

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

0

11

bendrojo finansavimo
lėšos

0

10

9

2021 metais

Kiti šaltiniai

0

8

ES ir kita tarptautinė
finansinė parama

0

7

2020 metais

iš jų

tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos

Iš
viso
investicijų
projektams

6

2019 metais

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

5

Planuojama panaudoti (n – 1) metais

4

2

Bendra vertė

3

1

Panaudota lėšų iki (n – 1) metų

pabaiga

Įgyve
ndini
mo
termin
ai

pradžia

Investicijų projekto pavadinimas

Institucijos (įstaigos) (priemonės vykdytojo)
pavadinimas

Priemonės kodas

4 lentelė. 2020–2022 metų investicijų projektai ir asignavimai (tūkst. eurų)

V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS

2019-2022 metų pareigybių skaičius nurodytas 5 lentelėje.
5 lentelė. Informacija apie NST žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir
valdymo išlaidas (tūkst. eurų)
2019 metai

Išlaidos darbo
užmokesčiui

Valdymo išlaidos*

2

62

62

4

2

61

61

4

2

61

61

4

2

60

60

4

2

62

62

4

2

61

61

4

2

61

61

iš jų valstybės
tarnautojai

Valdymo išlaidos*

4

iš viso

Išlaidos darbo
užmokesčiui

60

iš jų valstybės
tarnautojai

60

iš viso

2

iš jų valstybės
tarnautojai

4

iš viso

Valdymo išlaidos*

Iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

Nacionalinė
sveikatos
taryba

Pareigybių
skaičius

2022 metai

Išlaidos darbo
užmokesčiui
Valdymo išlaidos*

1.

Institucijos ar
įstaigos
pavadinimas

iš viso

Eil.
Nr.

Pareigybių
skaičius

2021 metai

iš jų valstybės
tarnautojai

Pareigybių
skaičius

2020 metai

VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Nacionalinės sveikatos tarybos planuojamos veiklos efektyvumo didinimo kryptys, darbai ir
rezultatai nurodyti 6 lentelėje.
6 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Bendrosios veiklos
sritis

Planuojami atlikti darbai

Administracinis
valdymas

Veiklos procesų
efektyvumo didinimas juos
peržiūrint

Nešališkas ir skaidrus
teisės aktų vertinimas

Remtis mokslu grįstais
įrodymais, teikiant
išvadas ir pasiūlymus.

Plačiau viešinti
priimamus nutarimus,
siūlymus

Siekti racionalaus
žmogiškųjų ir materialinių
išteklių panaudojimo

Laukiamas rezultatas

Įgyvendinimo
terminas

Sumažėjusi administracinė našta

2020-2022 m.

Geresnė vertinimo kokybė

2020-2022 m.

Sklandi, skaidri ir efektyvi
veikla

2020-2022 m.
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PAPILDOMA INFORMACIJA
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. Taryba, teikdama išvadas bei pasiūlymus dėl
sveikatos politikos įgyvendinimo, dalyvauja sveikatos politikos formavimo procese, sveikatos visose
politikos srityse principo įgyvendinime.
Pagrindinis siekis įgyvendinamas vykdant Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos programą ir
sprendžiant šiuos uždavinius:
• analizuoti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo eigą, stebėti ir analizuoti šalies
gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius, jų sąsajas su sveikatos visose politikos srityse principo
įgyvendinimu ir priimamais problemų sprendimais;
• 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, priklausomybių ir savižudybių prevencijos ir kitais sveikatinimo klausimais;
• skatinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas ir ją informuoti apie
gyventojų sveikatos būklę, rengti metinius pranešimus apie gyventojų sveikatingumo ir sveikatos visose
politikos srityse principo įgyvendinimo būklę.

