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DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI

SITUACIJŲ CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2022 m.                d. Nr. V-

Vilnius

Vadovaudamasis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio

valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių , 7

straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies

įgyvendinimo“, 207 punktu ir Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d.

įsakymu Nr. V-1246 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro

nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 23 d.

įsakymo Nr. V-1335 redakcija) 14 punktu,

t v i r t i n u Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro 2022 metų

veiklos planą (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:ole.balciunaite@sam.lt


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m.                      d.  įsakymu Nr. V-

išlaidoms
iš jų darbo

užmokesčiui

555,4 555,4 491,1 0,0 32,00

1.1. SAM ESSC direktoriaus įsakymu

patvirtintų aprašytų ir optimizuota

procesų, susijusių su pasirengimu vertinti

sveikatos priežiūros įstaigų Ekstremaliųjų

situacijų valdymo planus, skaičius

vnt. 1 (susieta su vadovo

einamųjų metų 4

užduotimi)

1.2. SAM ESSC direktoriaus įsakymu

patvirtintų aprašytų ir optimizuotų

procesų, susijusių su sveikatos priežiūros

įstaigų Ekstremaliųjų situacijų valdymo

planų vertinimu, skaičius

vnt. 1 (susieta su vadovo

einamųjų metų 4

užduotimi)

1.3. SAM ESSC direktoriaus įsakymu

patvirtintų aprašytų ir optimizuotų

procesų, susijusių su sveikatos priežiūros

specialistų, pasirengusių kompetentingai

reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, žinių

lygio anketų vertinimu ir analize,

skaičius

vnt. 1 (susieta su vadovo

einamųjų metų 4

užduotimi)

1.4. SAM ESSC direktoriaus įsakymu

patvirtintų,aprašytų ir optimizuotų

procesų, susijusių su sveikatos priežiūros

įstaigų parengties ekstremaliosioms

situacijoms stebėsenos įvertinimų

analize, skaičius

vnt. 1 (susieta su vadovo)

einamųjų metų 4

užduotimi

2.1. Parengti LR sveikatos apsaugos ministro

2019-04-23 įsakymo Nr. V-455 "Dėl

visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano

rengimo rekomendacijų patvirtinimo"

pakeitimo projektą

vnt. 1

2.2. Parengti LR sveikatos apsaugos ministro

2003 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-157

"Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos

sistemos veiklos krizių ir ekstremalių

situacijų atvejais tobulinimo" pakeitimo

projektą

vnt. 1 LRV

4.3.2, 4.3.3, 4.3.4

2.3. Parengti  ir patvirtinti SAM ESSC

direktoriaus įsakymą "Dėl Ekstremalių

sveikatai situacijų centro atliekamų

sveikatos priežiūros įstaigų parengties

ekstremaliosioms situacijoms planinių

įvertinimų 2022 metų plano patvirtinimo"

vnt. 1

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Programos

kodas

Priemonės

kodas

Priemonės

pavadinimas

Įstaigos veiksmas pavadinimas Vertinimo kriterijus 2022-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Pareigybių

skaičius

Įvykdymo terminas

(ketv.)
Atsakingi

vykdytojai

LRV darbo, TVP

kodasKodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavimo

vnt.
Reikšmė iš viso

Iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti
Pradžia Pabaiga

11-001 02-10-09 Užtikrinti Lietuvos

nacionalinės sveikatos

sistemos pasirengimą

ekstremalioms

situacijoms

1. Optimizuoti ir diegti

procesinio valdymo

principus sveikatos

priežiūros įstaigų

pasirengimo

ekstremaliosioms

situacijoms vertinimo

srityje

48,6 48,6 43,0 0,0 2,80 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC

2. Peržiūrėti Lietuvos

nacionalinei sveikatos

sistemai priklausančių

sveikatos priežiūros

įstaigų parengtį

ekstremaliosioms

situacijoms, jų veiklos

koordinavimą ir

pasirengimo stebėseną

reglamentuojančius teisės

aktus bei rengti siūlymus

dėl teisinio reguliavimo

tobulinimo

74,6 74,6 66,0 0,0 4,30 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC



išlaidoms
iš jų darbo

užmokesčiui

Programos

kodas

Priemonės

kodas

Priemonės

pavadinimas

Įstaigos veiksmas pavadinimas Vertinimo kriterijus 2022-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Pareigybių

skaičius

Įvykdymo terminas

(ketv.)
Atsakingi

vykdytojai

LRV darbo, TVP

kodasKodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavimo

vnt.
Reikšmė iš viso

Iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti
Pradžia Pabaiga

2.4. Parengti ir patvirtinti SAM ESSC

direktorius 2018-04-17 įsakymo Nr.

05-27 "Dėl sveikatos priežiūros

specialistų, pasirengusių kompetentingai

reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, žinių

lygio vertinimo anketos patvirtinimo"

pakeitimo projektą

vnt. 1

2.5. Parengti ir patvirtinti SAM ESSC

direktorius 2019-12-30 įsakymo Nr.

05-114 "Dėl SAM ESSC vykdomos

sveikatos priežiūros įstaigų parengties

ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos

tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

projektą

vnt. 1

2.6. Parengti ir patvirtinti SAM ESSC

direktoriaus 2018-03-09 įsakymo Nr.

05-18 "Dėl Ekstremalių situacijų

prevencijos skyriaus vyresniųjų

specialistų keitimuisi informacija veiklos

aprašo patvirtinimo" pakeitimo projektą

vnt. 1

3.1. Dalyvauta remgiant SAM mobilizacijos

plano projektų skaičius

vnt. 1

3.2. Organizuotų ESSC vidinių mobilizacijos

pratybų skaičius

vnt. 2

4.1. Pasiūlymų SAM dėl pasirengimo ir

reagavimo į ekstremaliąsias situacijas

mokymų programų poreikio SPĮ, siekiant

gerinti jų gebėjimus greitai ir efektyviai

reaguoti į kylančias grėsmes, krizes,

ekstremaliąsias situacijas, skaičius

(atlikus esamų mokymo programų

vertinimą ir nustačius SPĮ poreikį)

vnt. 1 2022 m. I

ketv.

2022 m. I

ketv.

LRV

4.3.2

4.2. Rengtų projektinių paraiškų / programų

pasiūlymų skaičius

vnt. 3 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

LRV

4.5.3

5.1. Užtikrinant nuolatinį informacijos apie

ekstremaliąsias situacijas priėmimą ir

perdavimą budėjimų metu suformuotų

ataskaitų skaičius

vnt. 365

5.2. Įstaigos interneto svetainėje paskelbtų

informacinių pranešimų / apžvalgų apie

ekstremaliuosius įvykius ir

ekstremaliąsias situacijas pasaulyje

skaičius

vnt. 11

5.3. SAM ESSC direktoriaus įsakymu

patvirtintų aprašytų reagavimo į

ekstremaliąsias situacijas procesų

skaičius

vnt. 1

11-001 02-10-09 Užtikrinti Lietuvos

nacionalinės sveikatos

sistemos pasirengimą

ekstremalioms

situacijoms

2. Peržiūrėti Lietuvos

nacionalinei sveikatos

sistemai priklausančių

sveikatos priežiūros

įstaigų parengtį

ekstremaliosioms

situacijoms, jų veiklos

koordinavimą ir

pasirengimo stebėseną

reglamentuojančius teisės

aktus bei rengti siūlymus

dėl teisinio reguliavimo

tobulinimo

74,6 74,6 66,0 0,0 4,30 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC

3. Užtikrinti pasirengimą

mobilizacijai ir priskirtų

valstybinių mobilizacinių

ir (ar) priimančiosios

šalies paramos teikimo

užduočių atlikimą

paskelbus mobilizaciją

24,3 24,3 21,5 0 1,4 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC

4. Dalyvauti rengiant  ir

įgyvendinant programas ir

projektus, susijusius su

pasirengimo

ekstremaliosioms

situacijoms stebėsenos

sistemos optimizavimu bei

skaitmenizavimu

31,2 31,2 27,6 0 1,8 ESSC

5. 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

72,9 72,9 64,5 0,0 4,20 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC



išlaidoms
iš jų darbo

užmokesčiui

Programos

kodas

Priemonės

kodas

Priemonės

pavadinimas

Įstaigos veiksmas pavadinimas Vertinimo kriterijus 2022-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Pareigybių

skaičius

Įvykdymo terminas

(ketv.)
Atsakingi

vykdytojai

LRV darbo, TVP

kodasKodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavimo

vnt.
Reikšmė iš viso

Iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti
Pradžia Pabaiga

5.4. Parengtų 2021 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

vnt. 1 2022 m. I

ketv.

2022 m. II

ketv.

6.1. Atliktų Lietuvos nacionalinei sveikatos

sistemai priklausančių sveikatos

priežiūros įstaigų parengties

ekstremaliosioms situacijoms planinių

kompleksinių įvertinimų skaičius

vnt. 20 SVP sudedamasis

rodiklis

P-11-001-02-10-09-

02; (susieta su

vadovo einamųjų

metų 4 užduotimi)

6.2. Atliktų Lietuvos nacionalinei sveikatos

sistemai priklausančių sveikatos

priežiūros įstaigų parengties

ekstremaliosioms situacijoms planinių

dalinių įvertinimų skaičius

vnt. 28 SVP sudedamasis

rodiklis

P-11-001-02-10-09-

02; (susieta su

vadovo einamųjų

metų 4 užduotimi)

6.3. Sveikatos priežiūros specialistų,

pasirengusių kompetetingai reaguoti į

ekstremaliąsias situacijas, žinių lygis

proc. 65 2022 m. I

ketv.

2022 m. II

ketv.

SVP

R-11-001-02-10-09

-01

7. Organizuoti sveikatos

priežiūros specialistų,

pasirengusių

kompetentingai reaguoti į

ekstremaliąsias situacijas,

žinių lygio vertinimo

anketų turinio ir užklausos

formos pateikimą,

naudojant modernius

informacinių technologijų

įrankius

7.1. Sukurtų ir skaitmenizuotų  anketų, skirtų

sveikatos priežiūros specialistų,

pasirengusių kompetentingai reaguoti į

eskstremaliąsias situacijas, žinių lygiui

vertinti, formų skaičius

vnt. 1 24,3 24,3 21,5 0,0 1,40 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC

8.1. Surinktų informacinių pranešimų iš

NVSC apie cheminio užteršimo židinius

ir taikytas visuomenės sveikatos

priemones skaičius

vnt 25

8.2. Parengtų 2021 m. cheminio užteršimo

židinių analizių skaičius

vnt. 1

8.3. Parengtas ESSC vieningas užteršimo

cheminėmis medžiagomis atvejų

elektroninis registras ir jo pildymo

proceso vadovo instrukcija

vnt. 1

9.1. Gautų, užregistruotų ir išplatintų

pranešimų, skirtų Nacionaliniams TSPT

koordinavimo centrams, dalis

proc. 100

9.2. Dalyvauti PSO organizuojamuose

nacionalinių TSPT koordinavimo centrų

atstovų pasitarimuose

proc. 100

9.3. Pateiktų Pasaulio sveikatos organizacijos

Tarptautinių sveikatos priežiūros

taisyklių (2005 m.) stebėsenos ataskaitų

skaičius

vnt. 1

11-001 02-10-09 Užtikrinti Lietuvos

nacionalinės sveikatos

sistemos pasirengimą

ekstremalioms

situacijoms

5. 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

72,9 72,9 64,5 0,0 4,20 ESSC

6. Vykdyti sveikatos

priežiūros įstaigų

pasirengimo veiklai

ekstremaliųjų situacijų

atvejais stebėseną ir teikti

įstaigoms informaciją

pasirengimui tobulinti

112,9 112,9 99,7 0,0 6,50 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC

8. Rinkti ir analizuoti

informaciją apie cheminio

užteršimo atvejus

88,5 88,5 78,2 0,0 5,10 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC

9. Vykdyti Pasaulio

sveikatos organizacijos

Tarptautinių sveikatos

priežiūros taisyklių (2005

m.) (TSPT) nacionalinio

koordinavimo centro

funkcijas

78,1 78,1 69,1 0,0 4,50 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC



išlaidoms
iš jų darbo

užmokesčiui

Programos

kodas

Priemonės

kodas

Priemonės

pavadinimas

Įstaigos veiksmas pavadinimas Vertinimo kriterijus 2022-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Pareigybių

skaičius

Įvykdymo terminas

(ketv.)
Atsakingi

vykdytojai

LRV darbo, TVP

kodasKodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavimo

vnt.
Reikšmė iš viso

Iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti
Pradžia Pabaiga

9.4. Peržiūrėtų, įvertintų ir SAM pateiktų

IPCR klausimynų skaičius

proc. 100

3680,6 384,6 316,9 3296,0 24,00

11. Siekiant įgyvendinti

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimu

(Riboto naudojimo)

nustatytas 2022 metų

valstybės rezervo kaupimo

užduotis, vykdyti

valstybės rezervo

medicinos atsargų

kaupimo ir atnaujinimo

procedūras

11.1. Sukauptų, atkurtų ir atnaujintų valstybės

rezervo medicinos atsargų pagal rinkinius

dalis

proc. 80 3328,1 32,1 26,4 3296,0 2,00 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC (susieta su vadovo

einamųjų metų 3

užduotimi)

12.1. Įvykdytų viešųjų pardavimų procedūrų

skaičius

vnt. 4

12.2. Įvykdytų medicinos atsargų, kurios

nebuvo parduotos atliekant atnaujinimą,

perdavimo SPĮ procedūrų skaičius

vnt. 4

13.1. Esant poreikiui (pagal kompetenciją)

dalyvauta keičiant Lietuvos Respublikos

Valstybės rezervo įstatymą.

vnt. 1 LRV

11.3.4

13.2. Parengtų LR sveikatos apsaugos ministro

įsakymų projektų skaičius

vnt. 2

14.1. SAM ESSC direktoriaus įsakymu

patvirtintas procesų aprašymų skaičius

vnt. 3 2022 m. I

ketv.

2022 m. III

ketv.

14.2. Supaprastintas viešojo pirkimo sutarčių

pasirašymo procesas, atnaujinant įstaigos

viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos

aprašą

vnt. 1

14.3. Parengtų dažniausiai įstaigos veikloje

naudojamų prekių pirkimo sutarčių

šablonų skaičius, supaprastinant viešojo

pirkimo sutarčių pasirašymo procesą

vnt. 2

15.1. Pateiktų  nustatytos formos ataskaitų

apie parduotų vaistinių preparatų (Covid

vaistų, vakcinų ir kt. priemonių)

pakuočių kiekį skaičius

vnt. 12

15.2. Parengtų narkotinių vaistinių preparatų

pakuočių apyvartos ataskaitų skaičius

vnt. 5

11-001 02-10-09 Užtikrinti Lietuvos

nacionalinės sveikatos

sistemos pasirengimą

ekstremalioms

situacijoms

9. Vykdyti Pasaulio

sveikatos organizacijos

Tarptautinių sveikatos

priežiūros taisyklių (2005

m.) (TSPT) nacionalinio

koordinavimo centro

funkcijas

78,1 78,1 69,1 0,0 4,50 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC

11-001 02-10-10 Kaupti ir administruoti

valstybės medicinos

materialinių išteklių

rezervą

12. Užtikrinti valstybės

rezervo medicinos atsargų

atnaujinimą, vykdant

viešųjų pardavimų ir

perdavimo SPĮ procedūras

104,2 104,2 85,8 0,0 6,50 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC

13. Esant poreikiui (pagal

kompetenciją) dalyvauti

keičiant Lietuvos

Respublikos Valstybės

rezervo įstatymą.

Peržiūrėti valstybės

rezervo kaupimą

reglamentuojančius teisės

aktus (Riboto naudojimo)

ir rengti  sveikatos

apsaugos ministro

įsakymų projektus dėl

teisinio reguliavimo

tobulinimo

32,1 32,1 26,4 0,0 2,00 2022 m. I

ketv.

2022 m. IV

ketv.

ESSC

14. Aprašyti ir optimizuoti

valstybės rezervo

medicinos atsargų

kaupimo, atnaujinimo ir

atkūrimo procesą

16,0 16,0 13,2 0,0 1,00 ESSC

2022 m. I

ketv.

2022 m. II

ketv.

15. Užtikrinti farmacinės

veiklos vykdymą pagal

Geros platinimo praktikos

reikalavimus

80,1 80,1 66,0 0,0 5,00 2022 m. I

ketv.

2022 m.   IV

ketv.

ESSC



išlaidoms
iš jų darbo

užmokesčiui

Programos

kodas

Priemonės

kodas

Priemonės

pavadinimas

Įstaigos veiksmas pavadinimas Vertinimo kriterijus 2022-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Pareigybių

skaičius

Įvykdymo terminas

(ketv.)
Atsakingi

vykdytojai

LRV darbo, TVP

kodasKodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavimo

vnt.
Reikšmė iš viso

Iš jų:

išlaidoms
turtui

įsigyti
Pradžia Pabaiga

15.3. Parengtų Geros vaistų platinimo

praktikos reikalavimų pakeitimų skaičius

vnt. 4

16.1. Užtikrintas savalaikis valstybės rezervo

medicinos materialinių išteklių (vaistų,

vaistinių preparatų ir priemonių) atsargų

priėmimas saugojimui pagal sudarytas

pirkimo ir atnaujinimo sutartis

proc. 100 (susieta su vadovo

einamųjų metų 2

užduotimi)

16.2. Atliktų patikrinimų, užtikrinant valstybės

rezervo medicinos materialinių išteklių

atsargų būklės ir darbinės būklės

kokybinių reikalavimų laikymasi,

skaičius

vnt. 4

16.3. Parengtų 2005 m. sausio 28 d. pasaugos

sutarties Nr. PS-1/SĮ-1 tarp SAM ir

ESSC priedo pakeitimų skaičius

vnt. 1 2022 m. I

ketv.

2022 m. II

ketv.

4236,0 940,0 808,0 3296,0 56,00

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

4236,0 940,0 808,0 3296,0 56,00

11-001 02-10-10 Kaupti ir administruoti

valstybės medicinos

materialinių išteklių

rezervą

15. Užtikrinti farmacinės

veiklos vykdymą pagal

Geros platinimo praktikos

reikalavimus

80,1 80,1 66,0 0,0 5,00 2022 m. I

ketv.

2022 m.   IV

ketv.

ESSC

16. Vykdyti  valstybės

medicinos rezervo išteklių

saugojimą

120,1 120,1 99,1 0,0 7,50 2022 m. I

ketv.

2022 m.   IV

ketv.

ESSC

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

iš jo:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės 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)
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