
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-607

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. gegužės 13 d. įsakymo  Nr. V-955 redakcija)

išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

1429,2 1427,2 865,0 2,0 70,0

690,2 688,2 374,0 2,0 29,50 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

1.1. Pagal sveikatos priežiūros 

specialistų poreikius bei LR SAM 

priimtus teisės aktus rengti naujas 

profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo programas

1.1. Parengtų ir teisės aktų nustatyta tvarka su 

LR SAM suderintų naujų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo programų 

skaičius

vnt. 10

1.2.1. Įvykdytų mokymų skaičius vnt. 20

1.2.2. Publikuotų straipsnių ciklų slaugytojams 

etikos tema skaičius

vnt. 1

1.2.3. Publikuotų straipsnių ciklų slaugytojams 

praktikams tarpdisciplininės 

komunikacijos tema 

vnt. 1

1.3.1. Įvykdytų mokymų skaičius vnt. 100

1.3.2. Publikuotų straipsnių ciklų slaugytojams 

cukriniu diabetu sergančiųjų priežiūros ir 

mokymo tema skaičius

vnt. 1

1.4. Ugdyti sveikatos priežiūros 

specialistų kompetencijas, 

prisidedančias prie sergamumo ir 

pirmalaikio mirtingumo nuo širdies 

kraujagysių, galvos smegenų 

kraujotakos, traumų  bei 

onkologinių ligų mažinimo

1.4. Įvykdytų mokymų skaičius vnt. 190

1.5. Ugdyti sveikatos priežiūros 

specialistų kompetencijas, 

prisidedančias prie COVID-19 

pandemijos prevencijos bei 

pandemijos pasekmių psichikos 

sveikatai mažinimo

1.5. Įvykdytų mokymų skaičius vnt. 10

(susieta su 

vadovo einamųjų 

metų 4 

užduotimi)

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Programos 

kodas

Priemonės 

kodas

Priemonės 

pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijus 2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

Kodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavimo 

vnt.

Atsakingi 

vykdytojai

iš jų:

PradžiaReikšmė

LRV darbo, TVP 

kodas
iš viso Pabaiga

išlaidoms
turtui 

įsigyti

Pareigybių 

skaičius

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

11-002 02-11-09 Gerinti sveikatos 

priežiūros ir 

farmacijos 

specialistų 

teikiamų paslaugų 

kokybę tobulinant 

šių specialistų 

profesines 

kompetencijas

1. Ugdyti sveikatos priežiūros specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas siekiant pagerinti asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

Ugdyti bendrąsias sveikatos 

priežiūros specialistų 

kompetencijas sveikatos vadybos, 

teisės, kokybės ir komunikacijos 

srityse

1.2.

1.3. Ugdyti sveikatos priežiūros 

specialistų medicinos normose ir 

(ar) kituose sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimą 

reglamentuojančiuose 

dokumentuose nurodytas 

specialiąsias kompetencijas



išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Programos 

kodas

Priemonės 

kodas

Priemonės 

pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijus 2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

Kodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavimo 

vnt.

Atsakingi 

vykdytojai

iš jų:

PradžiaReikšmė

LRV darbo, TVP 

kodas
iš viso Pabaiga

išlaidoms
turtui 

įsigyti

Pareigybių 

skaičius

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

1.6. Ugdyti sveikatos priežiūros 

specialistų kompetencijas  

paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės 

priežiūros ir slaugos srityje

1.6. Įvykdytų mokymų skaičius vnt. 30

1.7.1 Sveikatos priežiūros specialistų medicinos 

normose ir (ar) kituose jų profesinę veiklą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose 

nurodytų funkcijų atlikimui reikalingų 

žinių, įgūdžių ir (ar) gebėjimų tobulinimas

proc. 74

1.7.2. Mokymo metu įgytų žinių ir įgūdžių 

vertinimas

proc. 92

1.7.3. Įgyvendintų profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo kokybės gerinimo priemonių 

skaičius

vnt. 2

281,0 281,0 184,0 0,0 16,50 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

2.1. Aktyviau šviesti gyventojus ir 

maisto gamintojus apie sveikos, 

subalansuotos mitybos naudą 

žmogaus organizmui ir visuomenei 

(Gairių 11.1 p.)

2.1.1. Apmokytų sveikatos priežiūros specialistų, 

kurie kompetentingai konsultuoja ir moko 

pacientus sveikos, subalansuotos mitybos 

principų įvairaus amžiaus tarpsniais, 

skaičius

vnt. 50

2.2. Remti vyresnio amžiaus ir 

specialiųjų poreikių turinčių 

asmenų fizinį aktyvumą (Gairių 

12.3 p.)

2.2. Apmokytų sveikatos priežiūros specialistų, 

kurie konsultuoja ir moko vyresnio 

amžiaus žmones fizinio aktyvumo principų 

ir veiklų, skaičius

vnt. 50

2.3. Remiantis užsienio ir šalies 

mokslininkų tyrimais šviesti 

visuomenę apie psichikos 

sveikatos stiprinimo priemones ir 

būdus, skirtus psichosocialinei 

gerovei pasiekti (Gairių 13.1 p.)

2.3. Apmokytų veiksmingų streso  ir mobingo 

darbo vietoje įveikos būdų sveikatos 

priežiūros specialistų skaičius

vnt. 400

Įgyvendinti Darbuotojų psichologinės gerovės užtikrinimo asmens sveikatos priežiūros sistemoje 2021-2024 metų 

veiksmų plane numatytus uždavinius

152,0 152,0

(susieta su 

vadovo einamųjų 

metų 1 

užduotimi)

1.7.

(susieta su 

vadovo einamųjų 

metų 4 

užduotimi)

69,0 0,0 7,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

11-002 02-11-09 Gerinti sveikatos 

priežiūros ir 

farmacijos 

specialistų 

teikiamų paslaugų 

kokybę tobulinant 

šių specialistų 

profesines 

kompetencijas

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

numatytus uždavinius

Vykdyti profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo kokybės rodiklių 

stebėseną ir įgyvendinti kokybės 

gerinimo priemones

3.



išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Programos 

kodas

Priemonės 

kodas

Priemonės 

pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijus 2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

Kodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavimo 

vnt.

Atsakingi 

vykdytojai

iš jų:

PradžiaReikšmė

LRV darbo, TVP 

kodas
iš viso Pabaiga

išlaidoms
turtui 

įsigyti

Pareigybių 

skaičius

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

3.1.1. Parengtų ir teisės aktų nustatyta tvarka su 

LR SAM suderintų naujų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo programų 

komunikavimo su pacientais, globėjais ir 

(ar) atstovais, kompetencijoms ugdyti 

skaičius 

vnt. 2 (susieta su 

vadovo einamųjų 

metų 2 

užduotimi)

3.1.2. Publikuotų straipsnių ciklų  slaugytojams 

praktikams emocinio raštinumo tema 

skaičius

vnt. 1

226,0 226,0 175,0 0,0 15,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

4.1.1. Nuotoliniam mokymuisi virutlaioje ervėje 

(MOODLE) pritaikytų programų skaičius

vnt. 20

4.1.2. Sveikatos priežiūros įstaigų poreikius 

įgyvendinančių mokymų, kuriuose 

dalyvavo vienoje įstaigoje ar viename 

skyriuje dirbantys sveikatos priežiūros 

specialistai (išvažiuojamieji mokymai), 

skaičius

vnt. 30

4.2.1. Atliktų statistiškai reprezentatyvių tyrimų 

(analizių) apie nuotolinių mokymų 

naudingumą skaičius

vnt. 20

4.2.2. Parengtų rekomendacijų dėl profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo organizavimo 

kokybės gerinimo skaičius

vnt. 1

4.3. Įgyvendinti Pasaulio sveikatos 

organizacijos ir Lietuvos 

Respublikos Seimo paskelbtiems 

teminiams metams paminėti 

skirtas priemones

4.3. Teminiams metams paminėti įgyvendintų 

priemonių skaičius

vnt. 2

55,0 55,0 43,0 0,0 4,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

5.1. Atsisakyti įstaigos funkcijų 

vykdymui nereikalingų patalpų

5.1. VĮ Turto bankui perduotų turto vienetų 

skaičius

vnt. 20

5.2. Didinti žaliųjų pirkimų būdu 

įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų 

dalį nuo įstaigos bendros viešųjų 

pirkimų vertės

5.2. Žaliųjų pirkimų būdu įsigytų prekių, darbų 

ir paslaugų dalis nuo įstaigos bendros 

viešųjų pirkimų vertės 

proc. 50

3.1.

4.1. Didinti profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo prieinamumą įvairioms 

profesinėms sveikatos priežiūros 

specialistų grupėms taikant 

lanksčias mokymo formas 

(mokymai sveikatos priežiūros 

įstaigose, nuotolinis mokymas)

Kurti tarpusavio pagarba  grįstus 

paciento ir asmens sveikatos 

priežiūros specialisto santykius 

(Plano 2.4 p.)

4.2. Įvertinti mokymų teikiamą naudą 

sveikatos priežiūros įstaigoms ir 

sveikatos priežiūros specialistams

4. Stiprinti socialinę partnerystę su Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektais

11-002 02-11-09 Gerinti sveikatos 

priežiūros ir 

farmacijos 

specialistų 

teikiamų paslaugų 

kokybę tobulinant 

šių specialistų 

profesines 

kompetencijas

5. Gerinti įstaigos veiklos efektyvumą



išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Programos 

kodas

Priemonės 

kodas

Priemonės 

pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijus 2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

Kodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavimo 

vnt.

Atsakingi 

vykdytojai

iš jų:

PradžiaReikšmė

LRV darbo, TVP 

kodas
iš viso Pabaiga

išlaidoms
turtui 

įsigyti

Pareigybių 

skaičius

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

25,0 25,0 20,0 0,0 2,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

6.1. Dalyvauti įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

programos 4.3. projektą - 

Sveikatos sistemos atsparumas 

grėsmėms ir pasirengimas ateities 

iššūkiams

6.1.1. Pateiktų SAM siūlymų dėl sveikatos 

sistemos darbuotojų pasirengimo ir 

reagavimo į ekstremaliąsias situacijas 

mokymo programų skaičius 

vnt. 1 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

LRV 4.3

6.2.1. Pateiktų SAM siūlymų dėl asmens 

sveikatos priežiūros specialistų savivaldos 

stiprinimo kvalifikacijos tobulinimo srityje 

skaičius 

vnt. 1 2022 m. I 

ketv.

2022 m. II 

ketv.

LRV 4.4.

6.2.2. Pateiktų SAM siūlymų dėl  sveikatos 

priežiūros specialistų kompetencijos 

vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

modelio plano skaičius

vnt. 1 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

6.2.3. Užtikrintas įstaigos dalyvavimas kuriant 

sveikatos priežiūros specialistų 

kompetencijų platformą, įdiegiant 

informacinių technologijų įrankį  

proc. 100 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

(susieta su 

vadovo einamųjų 

metų 5 

užduotimi)

6.2.4. Pateiktų SAM siūlymų dėl  sveikatos 

priežiūros specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo finansavimo mechanizmo 

reglamentavimo 

vnt.  1 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

1429,2 1427,2 865,0 2,0 70,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
992,2 990,2 505,0 2,0 36,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1429,2 1427,2 865,0 2,0 70,00

65,5 65,5 10,0 0,0 0,0
1. Organizuoti savižudybių 

prevencijos mokymų 

bendruomenėms programos 

parengimą ir (ar) adaptavimą ir 

visuomenės sveikatos biurų 

instruktorių parengimą naudotis 

programa

1.1. Parengta savižudybių prevencijos 

mokymų metodika

vnt. 1 15,0 15,0 0,0 0,0 0,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

2. Palaikyti mokymo valdymo 

sistemos serverio paslaugas, 

skirtas užtikrinti nuotolinių 

mokymų, skirtų didinti psichikos 

sveikatos raštingumą mokyklos 

darbuotojams, funkcionavimą 

2.1. Palaikomos mokymo valdymo sistemos 

serverio paslaugos, kurios užtikrina 

nuotolinių mokymų, skirtų didinti 

psichikos sveikatos raštingumą mokyklos 

darbuotojams, funkcionavimą 

vnt. 1 5,0 5,0 0,0 0,0 0,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

1.2. ES ir kitos tarptautinės finasinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

11-001 02-10-21 Plėtoti visuomenės 

psichikos sveikatos 

paslaugų 

prieinamumą bei 

ankstyvojo 

savižudybių 

atpažinimo ir 

kompleksinės 

pagalbos teikimo 

sistemą

0,0 0,0 0,00

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
Iš jo:

0,0 0,01.1. bendrojo finansavimo lėšos

6.2. Dalyvauti įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

programos 4.4. projektą - 

Kompetentingas ir adekvačiai 

apmokamas sveikatos sistemos 

specialistas 

Dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendnimo plano strateginius 

darbus  siekiant 4 prioriteto - Ilgas ir visavertis sveiko žmogaus gyvenimas

6.

11-002 02-11-09 Gerinti sveikatos 

priežiūros ir 

farmacijos 

specialistų 

teikiamų paslaugų 

kokybę tobulinant 

šių specialistų 

profesines 

kompetencijas



išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Programos 

kodas

Priemonės 

kodas

Priemonės 

pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijus 2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

Kodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavimo 

vnt.

Atsakingi 

vykdytojai

iš jų:

PradžiaReikšmė

LRV darbo, TVP 

kodas
iš viso Pabaiga

išlaidoms
turtui 

įsigyti

Pareigybių 

skaičius

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

3. Organizuoti klinikines supervizijas 

labiausiai COVID-19 pandemijos 

valdymo paveiktiems asmens 

sveikatos priežiūros specialistams

3.1. Supervizijose dalyvavusių asmens 

sveikatos priežiūros specialistų skaičius

vnt. 36 1,5 1,5 0,0 0,0 0,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

4. Organizuoti mokymus asmens 

sveikatos priežiūros specialistams 

teikiant pagalbą įvairiapusių raidos 

sutrikimų turintiems asmenims 

4.1. Mokymuose dalyvavusių asmens 

sveikatos priežiūros specialistų  skaičius

vnt. 360 20,0 20,0 0,0 0,0 0,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

5. Organizuoti mokymų programos 

šeimos gydytojo komandos 

nariams bei akušeriams 

ginekologams dėl pogimdyvinės 

depresijos rizikos vertinimo bei 

priežiūros parengimą ir išbandymą 

5.1. Mokymuose dalyvavusių asmens 

sveikatos priežiūros specialistų  skaičius

vnt. 150 6,0 6,0 0,0 0,0 0,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

6. Organizuoti nerimo, nemigos ir 

depresijos diagnostikos ir gydymo 

bei  benzodiazepinų skyrimo ir 

vartojimo mažinimo metodikos 

taikymo mokymus ir (ar) 

supervizijas šeimos gydytojams

6.1. Mokymuose dalyvavusių šeimos gydytojų 

skaičius

vnt. 480 8,0 8,0 0,0 0,0 0,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

7. Proritetinių veiklų organizavimas 

įgyvendinant psichikos sveikatos 

srities veiksmų planą

7.1. Orgnizuojamų veiklų įgyvendinant 

psichikos sveikatos srities veiksmų planą 

skaičius

vnt. 6 10,0 10,0 10,0 0,0 0,00 2022 m. I 

ketv.

2022 m. 

IV ketv.

SPFSKC

65,5 65,5 10,0 0,0 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

65,5 65,5 10,0 0,0 0,00

11-001 02-10-21 Plėtoti visuomenės 

psichikos sveikatos 

paslaugų 

prieinamumą bei 

ankstyvojo 

savižudybių 

atpažinimo ir 

kompleksinės 

pagalbos teikimo 

sistemą

0,001.1. bendrojo finansavimo lėšos

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
Iš jo:

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


