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 Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programa 

 Vaikų sveikatos priežiūros švietimo įstaigose 
aktualijos 

 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo 
programa „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ 

 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų panaudojimas 

 

Pranešimo turinys 
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Lietuvos sveikatos 2014-2025 
metų programa, 

 patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo  

2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 
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Programos strateginis tikslas – pasiekti, kad 
2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir 

pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų 
gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos 

netolygumai. 
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 Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos 
netolygumus ir socialinę atskirtį; 

 Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją 
aplinką; 

 Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą; 

 Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, 
orientuotą į gyventojų poreikius. 
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Programos tikslai: 
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Tikslo Nr. Tikslai 
Vertinimo rodiklis, 

matavimo vienetas, 
duomenų šaltinis 

Būklė 
(metai) 

Vertinimo 
rodiklio 
reikšmė 
2020 m. 

Vertinimo 
rodiklio 
reikšmė 
2025 m. 

Pagrindinis 
(strateginis) 

tikslas 

Pasiekti, kad 
2025 m. šalies 
gyventojai būtų 
sveikesni ir 
gyventų ilgiau, 
pagerėtų 
gyventojų 
sveikata ir 
sumažėtų 
sveikatos 
netolygumai 

1. Lietuvos gyventojų 
vidutinė būsimo 
gyvenimo trukmė, 
LSD 

73,98 metų 
(2012 m.) 

  

75,8 metų 77,5 metų 

  
  

  
  

2. Vidutinės būsimo 
gyvenimo trukmės 
skirtumo tarp vyrų ir 
moterų mažinimas, 
ilgėjant vyrų 
vidutinei būsimo 
gyvenimo trukmei 
(metais), LSD 

11,06 metų 
(2012 m.) 

9,5 metų 8 metai 



Užtikrinti įvairių ūkio sektorių veiklą šalies 
gyventojų sveikatos labui yra būtinas visų 

lygių šalies valdžios institucijų politinis 
įsipareigojimas, kuris tarptautiniuose 

dokumentuose įvardijamas kaip „sveikata 
visose politikos srityse“ ir „visos Vyriausybės 

darbas“. 
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Vaikų sveikatos priežiūros 
švietimo įstaigose aktualijos 
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Savivaldybės vykdoma visuomenės 
sveikatos priežiūra  (nuo 2014-01-01) 
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Valstybinės funkcijos: 

 

Visuomenės sveikatos priežiūra 
savivaldybės teritorijoje esančiose 
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 
ugdymo mokyklose ir profesinio 
mokymo įstaigose ugdomų mokinių 
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programas 

Visuomenės sveikatos stiprinimas 

Visuomenės sveikatos stebėsena 

 

 

Savarankiškosios funkcijos: 

Rengia, tvirtina ir įgyvendina tikslines 
savivaldybių sveikatos programas, 
atsižvelgdamos į vyraujančias visuomenės 
sveikatos problemas 

Dalyvauja įgyvendinant valstybines 
visuomenės sveikatos strategijas ir 
programas, tarpinstitucinius veiklos 
planus 

Vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės 
sveikatos priežiūrą 

Įtraukia į visuomenės sveikatos 
stiprinimo veiklą socialinius partnerius 

Vykdo kitas įstatymų nustatytas 
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas 



 Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos 
aprašas ir Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
rekomendacijos 

patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 3 d. 
įsakymu Nr. V-58 (nauja redakcija sveikatos apsaugos ministro 2014 
m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-124) 

Visuomenės sveikatos priežiūros 
švietimo įstaigose organizavimas 
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 Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio 
sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, 
kvalifikacinių reikalavimų aprašas 

patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu 
Nr. V-504 

 

Reikalavimai specialisto 
kompetencijai 
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2009-2014 m. Norvegijos finansinio 
mechanizmo programa 

„Visuomenės sveikatai skirtos 
iniciatyvos“ 
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2009−2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO 

PROGRAMA „VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS 

INICIATYVOS“ 

 
„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ 

 

2,3 mln. eurų / 8,0 mln. litų  

„Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos 

įdiegimas vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir 

kryptingam sveikatos politikos formavimui“ 
 

1,8 mln. eurų / 6,1 mln. litų  

„Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo modelio sukūrimas ir įdiegimas “ 

 

1,4 mln. eurų / 4,8 mln. litų  

„Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo 

gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas “ 

 

0,6 mln. eurų / 2,1 mln. litų 

Suremontuoti ir trūkstamomis priemonėmis aprūpinti 
programoje dalyvaujančių mokyklų ir  

ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai 

Sukurta ir Lietuvos savivaldybėse įdiegta mokinių 
sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

Sukurtas ir 10-yje savivaldybių įdiegtas jaunimui 
palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

modelis 

Sukurti metodiniai sveikatos netolygumų 
nustatymo, vertinimo ir mažinimo įrankiai, 

parengtos mokymų programos ir suorganizuoti 
mokymai 



2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos           Nr. 
LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonė „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose gerinimas“  

Priemonės tikslas  Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimą mokyklose ir ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose. 

Priemonei įgyvendinti 
numatyta lėšų suma 

 8 mln. Lt 
 



Paraiškų teikimas 

 I-asis kvietimas teikti paraiškas (4 mln. Lt) – 2014 m. birželio 27 
d. – rugpjūčio 27 d. 

 Paraiškų vertinimą atliko Centrinė projektų valdymo agentūra  
(toliau – CPVA) 2014 m. rugpjūčio 27 d. – lapkričio 26 d. 

 25 projektų paraiškos įvertintos kaip tinkamos finansuoti. 

 Paraiškų vertinimo ataskaitos skelbiamos: 
http://www.norwaygrants.lt/programos/naujienos/program/11
/id/186/skelbiami_pagal_priemone_sveikatos_prieziuros_pasl
augu_teikimo_mokyklose_ir_ikimokyklinio_ugdymo_istaigose
_gerinimas_teiktu_paraisku_vertinimo_rezultatai 

 



 Sprendimą dėl lėšų skyrimo priims Sveikatos apsaugos 
ministerija 

 2015 m. sausio mėn. ,po derybų su Norvegijos finansinio 
mechanizmo atstovais, bus aiškus sprendimas dėl II-o 
kvietimo (SAM pateikė siūlymą neskelbti antro 
kvietimo, paraiškas pagal surinkus balus atrinkti iš I 
kvietimo).  
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2014-2020 m. ES struktūrinių 
fondų panaudojimas 
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 Gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros 
netolygumų mažinimas (patvirtinta Sveikatos 
apsaugos ministro 2014-07-16 įsakymu Nr. V-815,  

 TAR kodas – 2014-10332) 
 Tuberkuliozė  

 Priklausomybės 

 Kraujotakos sistemos ligos 

 Galvos smegenų kraujotakos ligos 

 Traumos 

 Sveikatos priežiūra neįgaliesiems 

 Vaikų sveikata 

 Onkologinės ligos 
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Panaudojimo kryptys (I): 



 Sveiko senėjimo užtikrinimas (patvirtinta Sveikatos 
apsaugos ministro 2014-07-16 įsakymas Nr. V-825 

  TAR kodas – 2014-10374) : 

 Sveika gyvensena, profilaktinė sveikatos priežiūra 

 Griuvimų prevencija 

 Psichikos sveikata 

 Sveikata darbe 

 Geriatrija ir slauga 

 Reumatologija 
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Panaudojimo kryptys (II): 



Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų 
profilaktikos bei efektyvaus gydymo 

užtikrinimo krypties aprašas, 
 

 patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.  V-912 

(TAR kodas – 2014-11474) 
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Su artėjančiomis šventėmis 
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