
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

Iš jų:

išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

01.010 01-01-18 19,6 19,6 19,3 0,00 1,80

1. Skelbti pagal kompetenciją 

visuomenės informavimo 

priemonėmis apie pasirengimą 

ekstremaliosioms situacijoms, 

planavimą ir prevencines 

priemones

1.1. Pateiktų informacijų skaičius vnt. 4 11,5 11,5 11,3 0,00 1,30 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv. 

ESSC

2. Rengti švietėjiškas priemones 

(infografikai, lankstinukai ir kt.) 

2.1. Parengtų švietėjiškų priemonių 

(infografikų, lankstinukų ir kt.) 

skaičius

vnt. 4 8,1 8,1 8,0 0,50 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv. 

ESSC

455,0 455,0 397,5 0,0 30,40

3. 3.1. Parengtų įsakymo projektų, iš jų  

peržiūrėtų LNSS priklausančių 

sveikatos priežiūros įstaigų 

parengtį ekstremaliosioms 

situacijoms, jų veiklos 

koordinavimą ir pasirengimo 

stebėseną reglamentuojančių teisės 

aktų, skaičius

vnt. 7 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv. 

 LRV 4.3.2.

3.2. Pateiktų siūlymų, dalyvaujant  

sveikatos priežiūros įstaigų 

bendradarbiavimo ir infrastruktūros 

pritaikymo ekstremaliosioms 

situacijoms modernizavimo 

veiksmų plano rengime, skaičius

vnt. 1 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

LRV 4.3.4

3.3. Teisės aktų ir programų projektų, 

kuriuos rengiant dalyvauta, dalis

vnt. 3 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv. 

4.1. Parengtų informacijų / ataskaitų 

kompetentingoms institucijoms 

skaičius 

vnt. 6 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv. 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Pabaiga

2021 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-837

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

Pradžia

Pareigybių 

skaičius
turtui 

įsigyti

Kodas

Įstaigos veiksmas pavadinimas

iš viso

Vertinimo kriterijus

LRV 

darbo, 

TVP kodas

Atsakingi 

vykdytojai
Reikšmė

2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Matavim

o vnt.

išlaidoms
Programos 

kodas

Priemonės 

kodas

Rengti teisės aktų projektus, 

reglamentuojančius sveikatos 

priežiūros įstaigų veiklą 

ekstremaliųjų situacijų  srityje, 

dalyvauti rengiant teisės aktų ir 

programų projektus,  vykdyti 

kitų įstaigų ir institucijų 

parengtų teisės aktų projektų 

vertinimą

Pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Kodas Pavadinimas

0,0

29,2

3,00 ESSC33,7 29,2

ESSC0,00 333,7

Teikti fiziniams ir juridiniams 

asmenims ir organizacijoms 

žinias, reikalingas jų sveikatos 

stiprinimo potencialui 

realizuoti

Vykdyti Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos veiklos 

koordinavimą  krizių ir 

ekstremalių situacijų atvejais

02-02-0101.010

4. Koordinuoti Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos 

įstaigų pasirengimą 

ekstremaliosioms situacijoms 

33,7

33,7



Iš jų:

išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Pabaiga

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

Pradžia

Pareigybių 

skaičius
turtui 

įsigyti

Kodas

Įstaigos veiksmas pavadinimas

iš viso

Vertinimo kriterijus

LRV 

darbo, 

TVP kodas

Atsakingi 

vykdytojai
Reikšmė

2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Matavim

o vnt.

išlaidoms
Programos 

kodas

Priemonės 

kodas
Pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Kodas Pavadinimas

4.2. Pratybų (NATO krizių valdymo 

pratybos CMX, Baltijos 

šeimininkas, priimančiosios šalies 

paramos, civilinės saugos), 

kuriuose dalyvauta, skaičius

vnt. 3 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

4.3. Parengtų siūlymų dėl sveikatos 

priežiūros įstaigų infrastruktūros 

pritaikymo ekstremaliosioms 

situacijoms ir tvarumui stiprinti, 

reaguojant į ateities iššūkius ir 

grėsmes sveikatai, skaičius 

vnt. 1 2021 m. I 

ketv.

2021 m.  IV 

ketv.

LRV 4.3.3.

4.4. Mokymų, seminarų, kuriuose 

dalyvauta, skaičius

vnt. 2 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

4.5. Organizuotų seminarų savivaldybių 

gydytojams bendradarbiavimo su 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

Ekstremalių sveikatai situacijų 

centru ekstremaliųjų situacijų 

koordinavimo srityje skaičius

vnt. 1 2021 m. III 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

4.6. Organizuotų seminarų sveikatos 

priežiūros įstaigų specialistams 

ekstremaliųjų situacijų pasirengimo 

planavimo klausimais skaičius

vnt. 1 2021 m. IV  

ketv.

2021 m. IV 

ketv. 

4.7. Pagal atliktą sveikatos priežiūros 

sistemos subjektų poreikio  analizę, 

parengtų  siūlymų dėl asmeninių 

apsaugos priemonių ir kitų veiklos 

vykdymui užtikrinti būtinų 

priemonių, skirtų pasirengti 

ekstremaliųjų situacijų likvidavimui 

ir jų šalinimui, atsižvelgiant į 

aktualias grėsmes (didelės ir labai 

didėlės rizikos pavojus, nustatytus 

Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos galimų pavojų ir 

ekstremaliųjų situacijų rizikos 

analizėje) sąrašų ir jų kiekių bei 

kaupimo terminų sveikatos 

priežiūros sistemos subjektuose, 

skaičius

vnt. 1 2021 m. II 

ketv.

2021 m. 

rugpjūčio 1 

d.

LRV 4.3.1.

29,2 ESSC0,00 333,7

Vykdyti Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos veiklos 

koordinavimą  krizių ir 

ekstremalių situacijų atvejais

02-02-0101.010

4. Koordinuoti Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos 

įstaigų pasirengimą 

ekstremaliosioms situacijoms 

33,7



Iš jų:

išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Pabaiga

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

Pradžia

Pareigybių 

skaičius
turtui 

įsigyti

Kodas

Įstaigos veiksmas pavadinimas

iš viso

Vertinimo kriterijus

LRV 

darbo, 

TVP kodas

Atsakingi 

vykdytojai
Reikšmė

2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Matavim

o vnt.

išlaidoms
Programos 

kodas

Priemonės 

kodas
Pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Kodas Pavadinimas

5.2. Budėjimų,  užtikrinant nuolatinį 

informacijos priėmimą ir 

perdavimą, skaičius

vnt. 366 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

5.3. Parengtų ir atnaujintų atsakingų 

asmenų kontaktinių duomenų 

sąrašas 

vnt. 1 2021 m. I 

ketv.

2021 m. II 

ketv.

6.

6.2. Atliktų Lietuvos nacionalinei 

sveikatos sistemai priklausančių 

sveikatos priežiūros įstaigų 

parengties ekstremaliosioms 

situacijoms planinių dalinių 

įvertinimų skaičius

vnt. 28 2021 m. II 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

6.3. Sveikatos priežiūros specialistų, 

pasirengusių kompetetingai 

reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, 

žinių lygis (procentais)

proc. 65 2021 m. II 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

6.4. Atliktų Lietuvos nacionalinei 

sveikatos sistemai priklausančių 

sveikatos priežiūros įstaigų 

parengties ekstremaliosioms 

situacijoms įvertinimų analizių 

skaičius

vnt. 1 2021 m. IV 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

2021 m. I 

ketv

2021 m. IV 

ketv 

vnt.

proc.

2021 m. II 

ketv.

2021 m. IV 

ketv. 

0,0

2021 m. I 

ketv.

6.1. Atliktų Lietuvos nacionalinei 

sveikatos sistemai priklausančių 

sveikatos priežiūros įstaigų 

parengties ekstremaliosioms 

situacijoms planinių kompleksinių 

įvertinimų skaičius

7.1. Surinktų informacinių pranešimų iš 

NVSC apie cheminio užteršimo 

židinius ir taikytas visuomenės 

sveikatos priemones dalis

5. 5.1. Parengtų 2020 m. Lietuvoje 

įvykusių ekstremaliųjų situacijų, 

ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų 

riziką gyventojų sveikatai ir 

gyvybei keliančių įvykių, jų 

padarinių, taikytų visuomenės 

sveikatos saugos priemonių 

ataskaitų skaičius

Užtikrinti nuolatinį informacijos 

apie ekstremaliąsias sveikatai 

situacijas priėmimą ir perdavimą 

(24 val./ 7 d.) , kaupti ir 

analizuoti informaciją apie 

ekstremaliąsias situacijas, 

ekstremaliuosius įvykius ir / ar 

kitus riziką gyventojų sveikatai 

ir gyvybei keliančius įvykius, jų 

padarinius, taikytas visuomenės 

sveikatos saugos priemones 

vnt.

Vykdyti sveikatos priežiūros 

įstaigų pasirengimo veiklai 

ekstremaliųjų situacijų atvejais 

stebėseną ir teikti  informaciją 

pasirengimui tobulinti

100

52,8 2021 m. II 

ketv.

4,50 ESSC

1,35 ESSC

60,0

14,00 ESSC

0,0

225,4 196,4 0,0

Vykdyti Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos veiklos 

koordinavimą  krizių ir 

ekstremalių situacijų atvejais

02-02-0101.010

1

20

7. Teikti metodinę pagalbą / 

konsultuoti cheminio užteršimo 

atveju, rinkti informaciją apie 

cheminio užteršimo židinius

20,9 18,2

225,4

60,0

20,9



Iš jų:

išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Pabaiga

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

Pradžia

Pareigybių 

skaičius
turtui 

įsigyti

Kodas

Įstaigos veiksmas pavadinimas

iš viso

Vertinimo kriterijus

LRV 

darbo, 

TVP kodas

Atsakingi 

vykdytojai
Reikšmė

2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Matavim

o vnt.

išlaidoms
Programos 

kodas

Priemonės 

kodas
Pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Kodas Pavadinimas

7.2. Parengtų 2020 m. cheminio 

užteršimo židinių analizių skaičius 

vnt. 1 2021 m. I 

ketv.

2021 m. II 

ketv.

8. Įvertinti asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų specialistų 

bendradarbiavimo su Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

Ekstremalių sveikatai situacijų 

centru  ekstremaliųjų situacijų 

koordinavimo srityje poreikį

8.1. Atliktų asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų specialistų 

bendradarbiavimo su Sveikatos 

apsaugos ministerijos Ekstremalių 

sveikatai situacijų centru 

ekstremaliųjų situacijų 

koordinavimo srityje poreikio 

analizių skaičius

vnt. 1 2,9 2,9 2,6 0,0 0,25 2021 m. III 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

ESSC

9.

9.2. Išplatintų pranešimų skaičius vnt. 6 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv. 

9.3. Pateiktų Pasaulio sveikatos 

organizacijos Tarptautinių 

sveikatos priežiūros taisyklių (2005 

m.) stebėsenos ataskaitų skaičius

vnt. 1 2021 m. III 

ketv.

2021 m. IV 

ketv. 

3666,8 370,8 303,5 3296,0 23,8

10. Vykdyti  valstybės rezervo 

medicinos materialinių išteklių 

atsargų kaupimą, jų atkūrimą ir 

atnaujinimą, organizuojant 

viešuosius pirkimus pagal ESSC 

direktoriaus patvirtintą planą

10.1. Įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų 

skaičius

vnt. 12 3404,4 108,4 90,8 3296,0 7,60 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

ESSC

10.2 Padidinta žaliųjų pirkimų būdu 

įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų 

dalis nuo įstaigos bendros viešųjų 

pirkimų vertės

proc. 10 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

ESSC

11.1. Įvykdytų viešųjų pardavimų 

procedūrų skaičius

vnt. 1 2021 m. III 

ketv.

2021 m. III 

ketv.

11.2. Įvykdytų neparduotų medicinos 

atsargų perdavimų SPĮ procedūrų 

skaičius

vnt. 3 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

12. Rengti teisės aktus, susijusius su 

valstybės medicinos rezervo 

administravimu

12.1. Parengtų projektų skaičius vnt. 1 10,0 10,0 6,8 0,0 0,60 2021 m. I 

ketv.

 2021 m. IV 

ketv.

ESSC

11. Vykdyti valstybės rezervo 

medicinos materialinių išteklių 

atsargų atnaujinimą, 

organizuojant viešuosius 

pardavimus

ESSC2021 m. IV 

ketv. 

0,0

4,30 2021 m. I 

ketv.

0,09.1. Priimtų pranešimų, skirtų 

Nacionaliniams TSPT 

koordinavimo centrams, skaičius

Įgyvendinti Pasaulio sveikatos 

organizacijos Tarptautinių 

sveikatos priežiūros taisyklių 

(2005 m.) (TSPT) nacionalinio 

koordinavimo centro funkcijas

78,4vnt. 120

25,1 2,10 ESSC0,0

1,35 ESSC

Vykdyti Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos veiklos 

koordinavimą  krizių ir 

ekstremalių situacijų atvejais

02-02-0101.010

7. Teikti metodinę pagalbą / 

konsultuoti cheminio užteršimo 

atveju, rinkti informaciją apie 

cheminio užteršimo židinius

20,9 18,2

31,0

69,1

20,9

78,4

31,0

Kaupti ir administruoti 

valstybės medicinos 

materialinių išteklių rezervą

02-02-0201.010



Iš jų:

išlaidoms
iš jų darbo 

užmokesčiui

Pabaiga

Įvykdymo terminas 

(ketv.)

Pradžia

Pareigybių 

skaičius
turtui 

įsigyti

Kodas

Įstaigos veiksmas pavadinimas

iš viso

Vertinimo kriterijus

LRV 

darbo, 

TVP kodas

Atsakingi 

vykdytojai
Reikšmė

2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Matavim

o vnt.

išlaidoms
Programos 

kodas

Priemonės 

kodas
Pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Kodas Pavadinimas

13.1. Pateiktų ataskaitų skaičius vnt. 12 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

13.2. Parengtų narkotinių vaistinių 

preparatų pakuočių apyvartos 

ataskaitų skaičius

vnt. 5 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

13.3. Parengtų Geros vaistų platinimo 

praktikos reikalavimų pakeitimų 

skaičius

vnt. 5 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

13.4. Pagal Geros vaistų platinimo 

praktikos mokymų planą 

organizuotų mokymų dalis

vnt. 5 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

14.1. Valstybės medicinos rezervo 

materialinių išteklių atsargų būklės, 

identifikavimo žymų bei rotacijos 

tikrinimų skaičius 

vnt. 4 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

14.2. Valstybės medicinos rezervo 

materialinių išteklių atsargų 

darbinės būklės tikrinimų skaičius 

vnt. 4 2021 m. I 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

14.3. Parengtų inventorizavimo aprašų – 

sutikrinimų žiniaraščių – skaičius

vnt. 2 2021 m. IV 

ketv.

2021 m. IV 

ketv.

14.4. Parengtų 2005 m. sausio 28 d. 

pasaugos sutarties Nr. PS-1/SĮ-1 

tarp SAM ir ESSC priedo pakeitimų 

skaičius

vnt. 1 2021 m. II 

ketv.

2021 m. II 

ketv.

48603 48029,1 104,5 573,9 0

15.
Vakcinos nuo Covid-19 ligos 

įsigijimo išlaidoms padengti
15.1.

Vakcinos nuo Covid-19 ligos 

įsigijimo išlaidoms padengti
proc. 100 38107,1 38107,1 0 0 0

2021 m. I 

ketv.

2021 m. 

IV ketv.
ESSC

16.

Užtikrinti asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų aprūpinimą 

asmens apsaugos 

priemonėmis, vaistais ir kita 

įranga

16.1.
Įvykdytų viešųjų pirkimų 

skaičius
proc. 100 10495,9 9922 104,5 573,9 0

2021 m. I 

ketv.

2021 m. 

IV ketv.
ESSC

52744,4 48874,5 824,8 3869,9 56

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

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

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

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

52744,4 48874,5 824,8 3869,9 56,00

139 10,000,0

0,0 3,50

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

Iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

ESSC169,4

Iš viso programai finansuoti (1+2)

Vykdyti  valstybės medicinos 

rezervo išteklių saugojimą

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos 

ESSCUžtikrinti farmacinės veiklos 

vykdymą pagal Geros platinimo 

praktikos reikalavimus

13. 52,0 41,8

1.010 02-02-03 Covid-19 pandemijos 

padariniams šalinti

52,0

169,4

Kaupti ir administruoti 

valstybės medicinos 

materialinių išteklių rezervą

02-02-0201.010

14.


