
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-204

išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

1870,0 1867,0 832,0 3,0 80,00

1.1. Atliktų sveikatos priežiūros įstaigų ir 

sveikatos priežiūros specialistų 

nurodytų poreikių analizių skaičius

vnt. 1

1.2. Pateiktų rekomendacijų skaičius vnt. 1

388,0 388,0 301,0 0,0 31,50 2020 m. I 

ketv.

2020 m. 

IV ketv.

SPFSKC

2.1. Pagal analizės metu 

nustatytus sveikatos 

priežiūros įstaigų, sveikatos 

priežiūros specialistų 

poreikius bei LR SAM 

priimtus teisės aktus rengti 

naujas profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programas

2.1. Parengtų ir teisės aktų nustatyta 

tvarka su LR SAM suderintų naujų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

programų skaičius

vnt. 15

2.2. Ugdyti bendrąsias sveikatos 

priežiūros specialistų 

kompetencijas sveikatos 

vadybos, kokybės ir 

komunikacijos srityse

2.2. Įvykdytų mokymų skaičius vnt. 19

2.3. Ugdyti sveikatos priežiūros 

specialistų medicinos 

normose ir (ar) kituose 

sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimą 

reglamentuojančiuose 

dokumentuose nurodytas 

specialiąsias kompetencijas

2.3. Įvykdytų mokymų skaičius vnt. 256

36,0 36,0 30,0 0,0 2,50 2020 m. I 

ketv.

2020 m. 

IV ketv.

SPFSKC

Kodas Pavadinimas
Matavimo 

vnt.
Reikšmė Pradžia Pabaiga

2. Ugdyti sveikatos priežiūros specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas

Atlikti medicinos normose 

nurodytų kompetencijų 

tobulinimo poreikio ir 

mokymo formų analizę

1.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

LRV darbo, 

TVP kodas

Atsakingi 

vykdytojai

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Programos 

kodas

Priemonės 

kodas

Priemonės 

pavadinimas

Pareigybių 

skaičius
iš jų:

išlaidoms
turtui 

įsigyti

2020-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

iš viso

Vertinimo kriterijus

Kodas Pavadinimas

Organizuoti ir 

vykdyti 

sveikatos 

priežiūros ir 

farmacijos 

specialistų 

kompetencijų 

plėtotę

02-02-0102.022



išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Kodas Pavadinimas
Matavimo 

vnt.
Reikšmė Pradžia Pabaiga

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

LRV darbo, 

TVP kodas

Atsakingi 

vykdytojai

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Programos 

kodas

Priemonės 

kodas

Priemonės 

pavadinimas

Pareigybių 

skaičius
iš jų:

išlaidoms
turtui 

įsigyti

2020-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

iš viso

Vertinimo kriterijus

Kodas Pavadinimas

2.4. Ugdyti sveikatos priežiūros 

specialistų kompetencijas, 

padedančias gerinti LRV 

programoje nurodytus 

sveikatos priežiūros 

sektoriaus rodiklius 

(cukrinio diabeto kontrolės, 

geriatrijos paslaugų teikimo, 

paliatyviosios slaugos, 

onkologijos, širdies 

kraujagyslių ir galvos 

smegenų kraujotakos ligų, 

pacientų ir sveikatos 

priežiūros specialistų saugos 

ir kt. srityse)

2.4. Įvykdytų mokymų skaičius vnt. 167

2.5.1. Sveikatos priežiūros specialistų 

medicinos normose ir (ar) kituose jų 

profesinę veiklą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose 

nurodytų funkcijų atlikimui reikalingų 

žinių, įgųdžių ir (ar) gebėjimų 

tobulinimas

proc. 70

2.5.2. Mokymo metu įgytų žinių ir įgūdžių 

vertinimas

proc. 70

2.5.3. Įgyvendintų profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo kokybės gerinimo 

priemonių skaičius

vnt. 2

247,0 247,0 139,0 0,0 13,00 2020 m. I 

ketv.

2020 m. 

IV ketv.

SPFSKC

3.1. Rengti naujas profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programas, įgyvendinančias 

sveikatos tausojimo ir 

stiprinimo politikos gairių 

siekius

3.1.1. Parengtų ir teisės aktų nustatyta 

tvarka su LR SAM suderintų naujų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

programų skaičius

vnt. 1

3.2. Aktyviau šviesti gyventojus 

ir maisto gamintojus apie 

sveikos, subalansuotos 

mitybos naudą žmogaus 

organizmui ir visuomenei 

(Gairių 11.1 p.)

3.2.1. Apmokytų sveikatos priežiūros 

specialistų, kurie kompetentingai 

konsultuoja ir moko pacientus 

sveikos, subalansuotos mitybos 

principų įvairaus amžiaus tarpsniais, 

skaičius

vnt. 50

Vykdyti profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo 

kokybės rodiklių stebėseną 

ir įgyvendinti kokybės 

gerinimo priemones

2.5.

Įgyvendinti Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020-2022 metų 

plane numatytus uždavinius

3.



išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Kodas Pavadinimas
Matavimo 

vnt.
Reikšmė Pradžia Pabaiga

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

LRV darbo, 

TVP kodas

Atsakingi 

vykdytojai

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Programos 

kodas

Priemonės 

kodas

Priemonės 

pavadinimas

Pareigybių 

skaičius
iš jų:

išlaidoms
turtui 

įsigyti

2020-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

iš viso

Vertinimo kriterijus

Kodas Pavadinimas

3.2.2. Parengtų straipsnių ciklų sveikatos 

priežiūros specialistams informuoti 

apie subalansuotos mitybos naudą 

įvairaus amžiaus pacientams skaičius 

vnt. 1

3.3. Remti vyresnio amžiaus ir 

specialiųjų poreikių turinčių 

asmenų fizinį aktyvumą 

(Gairių 12.3 p.)

3.3.1. Apmokytų sveikatos priežiūros 

specialistų, kurie konsultuoja ir moko 

vyresnio amžiaus žmones fizinio 

aktyvumo principų ir veiklų, skaičius

vnt. 50

3.4. Remiantis užsienio ir šalies 

mokslininkų tyrimais šviesti 

visuomenę apie psichikos 

sveikatos stiprinimo 

priemones ir būdus, skirtus 

psichosocialinei gerovei 

pasiekti (Gairių 13.1 p.)

3.4.1. Apmokytų veiksmingų streso darbe 

įveikos būdų sveikatos priežiūros 

specialistų skaičius

vnt. 70

400,0 397,0 265,0 3,0 27,00 2020 m. I 

ketv.

2020 m. 

IV ketv.

SPFSKC

4.1.1. Virtualioje nuotolinio mokymosi 

aplinkoje vykdytų mokymų skaičius

vnt. 10

4.1.2. Sukurta mokslo periodikos duomenų 

bazės prieiga (juornals.vu.lt)

vnt. 1

4.1.3. Sveikatos priežiūros įstaigų poreikius 

įgyvendinančių mokymų, kuriuose 

dalyvavo vienoje įstaigoje ar viename 

skyriuje dirbantys sveikatos 

priežiūros specialistai, skaičius

vnt. 10

4.2.1. Atliktų statistiškai reprezentatyvių 

tyrimų (analizių) skaičius

vnt. 10

4.2.2. Parengtų rekomendacijų dėl 

profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

organizavimo kokybės gerinimo 

skaičius

vnt. 1

4.3.1. Vaikų gerovės metams paminėti 

skirtų priemonių skaičius

vnt. 2

4.3.2. Slaugytojų ir akušerių metams 

paminėti skirtų priemonių skaičius

vnt. 2

Įgyvendinti Pasaulio 

sveikatos organizacijos ir 

Lietuvos Respublikos Seimo 

paskelbtiems teminiams 

metams paminėti skirtas 

priemones

4.1. Didinti profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo 

prieinamumą įvairioms 

profesinėms sveikatos 

priežiūros specialistų 

grupėms taikant lanksčias 

mokymo formas (mokymai 

sveikatos priežiūros 

įstaigose, nuotolinis 

mokymas)

4.2. Įvertinti mokymų teikiamą 

naudą sveikatos priežiūros 

įstaigoms ir sveikatos 

priežiūros specialistams

4.3.

Stiprinti socialinę partnerystę su Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektais4.



išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Kodas Pavadinimas
Matavimo 

vnt.
Reikšmė Pradžia Pabaiga

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

LRV darbo, 

TVP kodas

Atsakingi 

vykdytojai

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Programos 

kodas

Priemonės 

kodas

Priemonės 

pavadinimas

Pareigybių 

skaičius
iš jų:

išlaidoms
turtui 

įsigyti

2020-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

iš viso

Vertinimo kriterijus

Kodas Pavadinimas

4.4. Įgyti teisę vertinti asmens 

įgytas kompetencijas pagal 

masažuotojo kvalifikaciją

4.4.1. Įgyta teisė vertinti masažuotojo 

kvalifikacijai reikalingas 

kompetencijas

vnt. 1

4.5. Dalyvauti kuriant 

kompetencijų vertinimu 

pagrįstą profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo 

modelį

4.5.1. Pateiktų SAM rekomendacijų dėl  

profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

sistemos gerinimo skaičius

vnt. 1

Užtikrinti sklandų įstaigos 

pertvarkos procesą

5.1. Užtikrintos įstaigos reorganizavimo 

procedūros

proc. 100 118,0 118,0 73,0 0,0 6,00 2020 m. I 

ketv.

2020 m. 

IV ketv.

SPFSKC

6.1. Nuo projekto vykdymo pradžios 

mokymuose pagalbos teikimo 

staigios mirties vaikams atvejais 

tema dalyvavusių sveikatos 

priežiūros specialistų skaičius

vnt. 880

6.2. Nuo projekto vykdymo pradžios 

mokymuose ikistacionarinės 

pagalbos teikimo traumos atvejais 

vaikams prioritetų tema dalyvavusių 

sveikatos priežiūros specialistų 

skaičius

vnt. 880

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 1189,0 1186,0 808,0 3,0 80,00

Iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

1.2. ES ir kitos tarptautinės finasinės paramos lėšos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 808,0 805,0 460,0 3,0 39,50

2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 681,0 681,0 24,0 0,0 0,00

Iš viso programai finansuoti (1+2) 1870,0 1867,0 832,0 3,0 80,00

24,0 0,0 0,00 2020 m. I 

ketv.

2020 m. 

IV ketv.

SPFSKC681,0

0,0 0,000,0 0,0

6. Tobulinti sveikatos 

priežiūros specialistų, 

teikiančių pagalbą vaikų 

ligų, traumų ir nelaimingų 

atsitikimų atvejais, 

kvalifikaciją

SPFSKC − Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

LR SAM ‒ Sveikatos apsaugos ministerija

Sutrumpinimai:

0,0

681,0

5.


