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Sveikatos apsaugos veiklos kryptys 
2015 metais
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2000–2015 m. PSDF biudžetas
(su patvirtintais lėšų likučiais)

2015 m. PSDF biudžetas sudaro 4,8 mlrd. Lt (1,4 mlrd. Eur), o numatomas 
rezervas – 0,3 mlrd. Lt (0,1 mlrd. Eur)
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Valstybės biudžeto įmokos 2015 m.
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Išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms

2015 m. PSDF biudžete inovaciniams vaistams kompensuoti numatyta 20 mln. Lt (5,8 mln. Eur).

2015 m. centralizuotai apmokamiems vaistiniams preparatams ir MPP lėšų poreikis auga dėl šių priežasčių:

• Siekiant mažinti pacientų, laukiančių sąnarių endoprotezų, eiles, numatoma skirti daugiau lėšų sąnarių
endoprotezams įsigyti;

• Nuo 2014 m. gegužės 5 d. vaikams kompensuojami 2 kochleariniai implantai, todėl didėja lėšų poreikis jų
įsigijimo išlaidoms kompensuoti;

• Rezerviniame centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąraše įrašyti vaistiniai preparatai Bevacizumab
(plaučių vėžiui gydyti) ir Naglazym, kuriuos planuojama įrašyti į centralizuotai apmokamų vaistinių
preparatų ir MPP sąrašą.



1. Motinos ir vaiko sveikatos stiprinimas

2. Ligų profilaktikos ir kontrolės užtikrinimas

3. Sergamumo ir mirtingumo nuo lėtinių neinfekcinių ligų 
mažinimas

4. Įstaigų infrastruktūros atnaujinimas                             (tik 
tęstinis investicijų projektas arba naujas investicijų projektas 
neatidėliotiniems probleminiams atvejams spręsti, kai yra pateikti 
tai pagrindžiantys dokumentai)
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Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities 
investavimo prioritetai



Investavimo principai

1. Koncentruoti lėšas mažesnio bet rezultatyvesnio investicinių projektų skaičiaus
finansavimui, kad galima būtų pilnai užbaigti bent kelis projektus, o tęstiniams projektams,
kurie pasiekė bent pusę finansavimo apimčių, skirti po daugiau lėšų tuo priartinant jų
užbaigimo terminus.

2. Intensyviau finansuoti projektus, kuriuos vykdo perspektyvios pagal ekonominius ir
medicininius paslaugų teikimo rodiklius sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose pagal
planuojamą sveikatos sistemos plėtros viziją ir restruktūrizavimo politiką numatoma
koncentruoti pagrindinius duotos apskrities ar regiono pacientų srautus.

3. Atsižvelgti į konkrečiam projektui iki šiol skirtų lėšų dalį nuo bendros projekto apimties.

4. Finansuoti ir tuos projektus, kurie nukreipti ypač aktualių problemų sprendimui –
sterilizacinių atnaujinimui, susidėvėjusių liftų pakeitimui, avarinės būklės likvidavimui ir pan.

5. Naujai pradėti finansuoti tik ypatingos svarbos projektus kai sveikatos priežiūros įstaigą
numatoma stiprinti ir didinti jos svarbą regiono mastu.



SAM 
pavaldumo 
įstaigos (33 
projektai +2 
programos)

54,7%

savivaldybės 
(66 projektai)

45,3%
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VIP paskirstymas 2015 m. – 80,8 mln. Lt (23,4 mln. eur.)
(be ES ir kitos tarptautinės paramos) 

VIP poreikis 2015 m. virš 340 mln. Lt., FM pateiktas poreikis – 129 mln. Lt



VIP 2015 m. pagal projektus, eurais
(be ES ir kitos tarptautinės paramos)

Iš viso 
projektams skirta

Iš jų

SAM pavaldžių 
įstaigų

Savivaldybių

Viso projektams 23 395 505
(106 projektai)

12 792 516
(35 projektai)

10 602 989
(71 projektas)

tame tarpe:
tęstiniams projektams

17 136 816
(66 projektai)

9 524 154
(21 projektas)

7 612 662
(45 projektai)

naujiems projektams 6 258 689
(40 projektų)

3 268 362
(14 projektų)

2 990 327
(26 projektai)
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Likutinė projektų vertė 2016-01-01, mln. eurų

Iš viso Iš jų

SAM pavaldžių 
įstaigų

Savivaldybių

Iš viso 126 112 575 80 612 837 45 499 738

tame tarpe:
tęstinių projektų

69 517 900 40 540 548 28 977 352

naujų projektų 56 597 675 40 072 289 16 522 386
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2014-2020 m. ES struktūrinių fondų 
investicijos
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2015 m. planas
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2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir 
programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ tikslai
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2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo 
programa „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“: 

lėšų įsisavinimas
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