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2015 m. balandzio

d. Nr.

Vilnius

P a k e i c i u Lietuvos Respublikos svei atos apsaugos ministro, viceministr vei los ir
ministerijos kancleiio administravimo sritis, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2015 m. visario 27 d. jsa ymu Nr. V-280 „Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro, viceministnj veiklos ir ministerijos kanclerio administravimo sri i 14, ir i destau jj nauja

redakcija (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministj-e

Rimante §ala§eviciute

PATVIRTTNTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2015 m. vasario 27 d.
jsa ymu Nr. V-280,

Lietuvos Respu likos
sveikatos apsaugos ministro
2015 m. balandzio d.

isakymo Nr. -4 redakcija

Lietuvos Resp blikos sveikatos apsaugos ministro, viceministri| veiklos ir

ministerijos kanclerio administr vimo sritys

Ministras Lietuvos Res ubli os Vyriausybes programos [gyvendinimas
Finansi politika
Lietuvos sveikatos programos vykdymas
Sveikatos politi os formavimas ir s laida
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Ministerijos) Kolegija
Ministerijai pa aldziij {staig veiklos koordinavimas ir kontroliavimas
Ministerijos vidaus auditas
Sveikatos strategija
Ministerijos teisekura bei atstovavimas
Korupcijos prev ncija
Rysiai su visuomene
inisterijos personalo valdymas
Ministerijos s ecialiigii ata§e veikla

Viceministras ygiai su Lietuvos Respublikos Seimu p gal veiklos sritj
V. Gavrilov Lietuvos Res ublikos Vyriausybes rogramos fgyvendinimo prioritetiniii
priemonii vykdymo kontroli vimas pagal veiklos sritj
Rysiai su Europos S jungos institucijomis pagal veiklos sritj
Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas p gal veiklos sritj
Tarptautini program valdymas pagal veiklos sritj
Lietuvos svei atos programos vykdymo kontroliavimas pagal

veiklos sritj
Farmacija
Europos S jungos parama

Tarptautiniij projektij valdymas
Strateginis (e onominis) planavimas
Valstybes investicinip rogram koordinavim s
PapHdomasis (savanoriskasis) ir privalompsis sveikatos draudimas
Ministerijai pavaldziij institucijij reorganizavimas bei sveikatos prieziuros
jstai p tinklo optimizavimas pagal veikos sritj
Privatizavimo klausimai
Priv cios iniciatyvos sveikatos sistemoje

Rysiai su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis valstybes ir
savivaldybiij institucijomis

Viceministr s
L. Vaideliene

Rysiai su Lietuvos Respublikos Seimu pagal veiklos sritj
Lietuvos Respubli os Vyriausybes programos igyvendimmo rioritetini
prlemoniij vykdymo kontroliavimas pagal veiklos sritj
Tarptautini programi valdymas (pagal veiklos sritj)
Lietuvos sveikatos programos vykdymo ontroliavimas pagal

vei los sritj
Asmens svei os prieziura (pirminis, antrinis, tretinis lygiai)
Slaugos oordinavimas
Nescujjii sveikatos prieziura
Vaikij sveikatos prieziura
Darbas su savivaldybemis asmens sveikatos prieziuros lausimais

Psichine svei ata ir prikiauso ybii* ligos (asmens sveikatos srityje)
Sveik tos prieziuros iStekli ir inovacijij valdy as
Sveikatos paslaugij stebesena
Infonnaciniij t chnology prieziura
Elektronines sveikatos sistemos pletr
Inovacijos
Informacines sistemos

Sveikatos prieziuros jstaigy zmogigkieji istekliai
Sveikatos prieziuros jstaigy ir specialisty licencijavimas
Sveikatos prieziuros specialist valifikacija
Ministerijai pavaldzhj institucijy reorganizavimas bei sveikatos prieziuros
jstaigi| tinklo optimizavx as pagal veiklos sritj
Zmogaus audiniij, l steliy ir organy donoryste ir transplantacija
Kraujo donoryste
Teismo medicina
Odontologija
Bioetika

Greitoji medicinos pag lba
Rysiai su Lietuvos Respubli os Vyriausybe ir kitomis v lstybes ir
savivaldybiy institucijomis
Viceministras
J. Zinkeviciute

Rysiai su Lietuvos Respublikos Seimu pagal veiklos sritj
Liet vos Respublikos Vyriausybes programos jgyvendinimo prioritetiniy
priemoniy vy dymo ontroli vi as pagal veiklos sritj
Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas (pagal veiklos sritj)
Rysiai su Europos Siyungos institucijomis ( agal veiklos sritj)
Tarptautiniy progra valdymas (pagal veikos sritj)
Lietuvos sveikatos programos vykdymo ontroliavimas pagal
veiklos sritj
Psichine sveikata ir priklausomybiy ligos (visuomenes sveikatos srityje)
Netradici es medicinos iniciatyvos
Visuomenes svei tos prieziura

Epidemiologine prieziura
Rizikos sveikat i v ldymas
Mityba ir fizinis a tyvumas
Darbas su savivaldybemis visuomenes sveik tos klausimais ¦

Rysiai su nevyriausybinemis organizacijomis
Rysiai su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis valstybes ir
savivaldybiii institucijomis
Ministerijos kancleris Lietuvos Respublikos Vyriausybes programos gyvendinimo prioritetiniif
priemoniq vykdymo koor inavimas
ietuvos sveikatos programos vy dymo kontroliavimas agal
administravimo sritj
Teises akttj projektp rengimo ir igyvendini o oor inavimas
Ministerijos dministracines ukines veiklos kontroliavimas
Ministerijos strateginis planavimas ir finansai
Turto valdymas

Kokybes vadybos sistemos, atitinkandios ISO 9001:2008 standarto
reikalavimus admmistravimas
Tarptautinio bendradarbiavimo organizavim s

Rysiai su Europos S jungos institucijomis
Klausimii, susijusip su personalu, oordinavimas

Viestgq pirkimq koordinavimas
Dalyvavimas ministerij atstovij (viceministn}, ministeriji} kanclerii )
pasitari uose Lietuvos Respubli os Vyriausybeje
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Lietuvos Respublikos
sveil atos apsangos mirdstro
2015 m. d.

isakym Nr.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos miuistro, viceministru veiklos ir
uustenjos kanderio admi istravimo sritys
Minis tr s
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Lietuvos sveikatos programosv kdymas •

Sveikatos politikos formavimas ir sklaid
kontroliavim s

Ministerijos ida s auditas
Sveik tos strategij
Mimsterijos teise urabei atstovavimas
Korupcijos prevencija
Rysiai s visuomene

Mi isterijos persona o valdymas

Ministerijos speciali ji atase veikla
Viceministras
V. Gavrilov

R siai su Lietuvos espublikos Seimu pagal veiklos sriti

Prie oriu igyvendio prioriteti
veiklos srit

Taiptautinio bendradarbiav no orga iz vimas pagal vei los sriti
fflptautmii} pro ramii valdymas pagal veilclos sriti **

Fannacija
Europos S j ngos parama
Tarptautmiij roje dj vald mas
Strategims (ekonomi is) planavim s
Valstybes i vesticini rogram koordinavimas
svei atos prieziuros
Privacios iniciat vos svei atos sistemoje

iceministras

Rys-iai su Lietuvos Respubli os Seimu pagal vei los sritj

L. Vaid liene

Lietuvos Respublikos Vyria-usybes programos igyvendinimo prioritetiniii
pnemom vykdymo ko troliavimas pagal veildos srit
Taiptautimt programi vald mas (pagal veiklos sri )
Lietuvos sveilcatos programos vykdymo kontroliavimas pagal

eiklos sritj
Asmens sveikatos prieziura (pinninis, antrinis, treti is lygiai)
Slaugos koordinavimas
Nesci qjp. sveikatos prieziura
Vaikq. sveikatos prieziura
Darb s su sa ivaldybemis asmens svei atos prieziuros klausimais
Psichme svei ata ir priklausomybi ligos (asmens svei atos srityje)
Svei atos rieziuros iste lip ir inovacijij aldymas
Svei atos asl ugij stebesena
Informaciniij t chnologijij prieziura
El ktronines svei atos sistemos pletra

Inovaoijos
Mormacines siste os

Sveilcatos prieziuros jstaigp zmogis ieji iste Uai
Sveil atos prieziuros jst ig ir specialistif licencijavimas
S ei atos prieziuros specialistiikvalifi acija
Ministenjai, pavaldzitj instituciji* r organizavimas bei svei atos rieziuros
jstaigp. tin lo opti izavimas pagal veiklos sritj
Zmogaus audinnj, l stelip ir org mj onoryste ir transplantaciia
Kraujo donoryste
Teismo medicina

Odo tologija
Bioetika
Greitoji edicines pa al a
Rysiai su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir Mto is valsty es xr
savivaldy ip institueijomis
Viceministras
J. Zinkeviciute

ysiai su ietuvos espublikos Se pagal vei los sritj
Lietuvos Respubli os Vyria sybes rogramos gyvendini o prioritetiniii
pnemom vykdymo ontrolia imas pagal veiklos sritj
Tarptautinio bendrad rbiavimo or a izavi as (pagal vei los sritj)
Rysiai su Europos S ngos institueijomis (pagal veiklos sritj)
Tarptautinii} program vald mas (pagal vei os sritj)
Lietuvos svei atos progra os vy dymo ontroliavimas pagal

veiklos sritj
Psichi e svei ata ir pri l usomybitj ligos (visuomenes sveikatos srityje)
Netradici es edic uos i iciatyvos
Visuomenes sveikatos rieziura
Epidemiologine prieziura
Rizikos sveikatai valdymas
Mity a ir fizmis aktyv nas
Darbas su saviyaldybemis visuomenes sv ikatos lausimais
Rysiai su nevynausybinemis organizaeijorois

Rysiai su Lietuvos Respublikos Vyri sybe ir ito is valstybes ir
s vivaldybip institueijorois

Ministerijos kancleris Lietuvos Respublikos Vyriausybes progra s jgyvendiimno

prioritetinii}

pnemonitj vykdymo koordi avimas
Lietavos sveikatos programos vykd mo kontroliavimas nasal

admu stravimo sritj
Texses akhj rojekftj rengimo ir gy endinimo koordina im s
Mimstenjos dmmistracines ukines veiklos kontroliavimas
Mirusterijos strategiras lanavimas ir fma sai
T rto vald mas
T rpt uti io bendr darbiavimo orga izavim s
Rysiai su Europos S jungos institucijomis
Klausim susijusip su personalu, koordinavimas
Viesiyp pirkiimj koordinavimas
Dalyvavimas ministerijit atsto p (vice inistn}, ministerijp kancleriu)
asitanmuose Lietuvos Res ubli os Vyriausybeje
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTR S

JSAKYMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS A SAUGOS MINISTRO,
VIC MINISTRV VEIKLOSIR MINISTERIJOS KANCLERIO
DMDSflSTRAVIMO SRlClV
2013 m. gruodzio

d.Nr.

Vil ius

Vadovaudamasis Lietuvos Respu likos Vyriausybes jstatymo (Zin., 1994, Nr. 43-772;
1998, Nr. 41 (1)-1131; 2007, Nr. 72-2831; 2008, 117-4442; 2009, r. 29-1139; 2010, Nr. 713541;2011,Nr. 164-7795) 26 straipsnio 3 dalies 1 pu ktu:
1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos sveikatos psaugos ministro, viceministni veiklos ir
ministerijos kanclerio administravimo sritis (pridedama)
2. PripaSjstu nete usiais galios:
2.1. ietuvos Respublikos svei atos apsaugos ministro 2010 m. balan zio 1 d. jsak m

Nr. K-49 , Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, viceministn}, atarejii ir
ministerijos kanclerio administravimo sriCh} .
2.2. Lietuvos espubli os svei atos apsaugos inistro 2012 m. rugsejo 17 d. jsa ym r.

K-169 „Del Lietuvos Res ublikos sveikatos apsaugos ministerijos variovybes kuraojam
xninisterijai pavaldzh} istaigij sqraSo patvirtinimo *.
S.Nustatau,kad sa ymas jsigalioja2014m. sausio 1 d.

Vytenis Povilas Andriukaitis

PATV1RTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2013 m. gruodzio d.
sakymu Nr./

Lietuvos Respublikos sveikatos ap augo ministro, vicemini trq veiklos ir
ministerijos kanclerio administravimo sritys

Ministras

Lietuvos Respublikos Vyriausybes rogramos jgyvendinimas
Finansij politika
Lietuvos sveikatos programos vy dymas

Sv ikatos politikos formavimas ir sklaida
Sveikatos apsaugos inisterijos (toliau Ministerija) personalo valdymas
Ministerijai pavaldziij jstaigi} veiklos koordinavimas ir kontroliavimas

Ministerijos Kolegija
Ministerijos vidaus auditas
Korupcijos prevencija
Ry§iai su visuomen
Ministerijos specialiqjij atase veikla
Sveikatos strate y a
Viceministra

RySiai su Lietuvos Respubli os Seimu p gal veiklos sritj
Lietuvos Respublikos Vyriausybes progra os jgyvendinimo rioritetiniij
riemoniy vykdymo kontroliavimas pagal veiklos sritj
Tarptautinis ben r darbi vimas
Rysiai su Europos Syjungos institucijomis
Lietuvos svei atos rogramos vykdymo kontroliavimas pagal

veiklos sritj
Farmacija
Europos Syjungos para a
Tarptautiniy projekt valdym s
Papildomasis (savanoriskasis) ir privalomasis sveikatos draudimas
Ministerijai, pavaldzi institucij reorganizavimas b i sveikatos prie iuros
jstaig tinklo optimizavimas (pagal veikos sritj)
Strateginis (ekonominis) planavi as
Valstybes investicini program koordinavimas
Privatizavi o klausimai
Privacies iniciatyvos sveikatos sistemoje
RySiai su Lietuvos Respublikos Vyriausybe irkitomis valstybes ir
savivaldybi institucijomis
Viceministras

RySiai su Lietuvos Respublikos Seimu pagal veiklos sritj
Lietuvos Respublikos Vyriausybes programos jgyvendinimo prioritetiniy
priemoni vykd mo ontroliavimas pagal veiklos sritj

Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas (pag l veiklos sritj)
Rysiai su Europos Syjungos institucijomis (pa al veiklos sritj)
Tarptautini program valdymas (pagal veiklos sritj)

Lieluvos sveik tos prograi os vykdymo ko troliavirnas p gal
veildos sritj
E idem oiogine rieiiur

Risikos sveilca ai valdymas
Kiu'or 'olo ija

Mityba ir fizinia aklyv mas
Asrnens U* is omenes sveii Uos inlegvavimas

Asme s sveikatos prle iur (pirminis, antrinis, U-eti s lygiai)
Visuome es sveikatos iesiru-a

Sveikatos pries Oros |s taigij val ymas
Darbas su sa ivaldybemls asraens sveikatos prie turos klausimais
Darbas su savivaldyb mis visuomenes sveikatos klausimais
Psichine sveilcata ir priklausomybiij ligos
Miuisterij i, p avald iij instit ciji} reorganis vimas bei sveikatos prleziuros
jsUiigii tinkle opiimizavimas pagal veiklos srit|
Eiek ronines sveikatos sistemos pletra
Zrnog s audiniij, l steHij ir orgamj donoryste ir transpla tacija
Kraujo onoryste
- Gr itoji medicin s pagnlba
Rysiai su ieluvos Respubli os Vynansybe ir kitoinis valstybes ir

savival ybiit insthueijomis
V e mistras Rysiai su Lieluvos es u likos Seinm gal v iklos sritj
Lieluvos Respubli os Vyria sybes p ogr mos jgyvendinimo rio iletinii]
puernoni vykdymo kontroliavi as pagal veiklos srilj
Tar tautirdo bendmd rbiavimo organizavimas (pagal veiklos srit])
Rysiai sit Europos Sajungos institueijomis (pagal veiklos sritj)
Tar tautinuj program val ymas ( agal veikos sritj)
Lielu os sveik tos ro r mos vykdymo kontroliavi as pa al
veildos sritj
S eikatos priezi ios istoklii v ldym s
Ndtradicines medicinos iniciatyvos
NeSoiitiH svei atos prieliura
Vaikij sveikatos prieiinra
Sveikatos asla gij pri&inamumas ir riimti i as
S eikatos riezairos jstaigtJ. ir speoi Usiu lic n javimas
Bioeii a
Ryidai su: rievyriausybinemls org nizaeijomis
Sveikatos mfonnaeijos analize ir rnoksliniij lyrirmj st tegija
Rysiai su Lielu os Res ublikos Vyriausybc ir kilomis v ls ybe ir
sav i v Idybi nsii (uc !j omis
Mirrisfenjos i de as .Uoiuvos Res ublikos V ria sybes rogramos jgyvcwlraimo •prioiitoduig
pri monii? v lc ymo koordinavimas
Lieluvos sveikatos programos vylcdynio kontro iavi as v:' k;
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Informaciniii tcch ologiji prieziura
Klausim , susijusi Su personalu, koordinavimas
Viesi cq pir imij koordinavimas

Myvavimas mimsteriji) atstovij (viceminista,, ministeriju kancleriu
pasitanmuose Lietuvos Respublikos Vyriausybeje KanclenH)
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L3ETXJYOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ISAKAM S
BEL IETUVOS RESPTJB IKOS SVEIK TOS APSAUGOS 3V NISTRO
ICEMINISTRU, PAT REig IR MCSISTERIJOS NCLERIO
ADM NIS XRAV MO SMCIU
2010m.bala dzio d.Nr.

Vil ius

¦ Lietuvos Respublikos sv ikatos aps gos imstro, ¦viceministra, atareiu ir

_ mimstenj os ka cleno ad u istravimo sritis (prided ma).
onno 2 P r 1 neteJcusiu g2 03 Lietuvos Resp bli os sveikatos apsaugos mioistro

009 m. Iiepos 24 d. tsakym Nr. K-118 JDel Lietuvos espu likos svei atos apsaugos ministro
iceimmstr patarejij. ir imsterijos ancleno admi istravimo sriciti .
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos mi istro
2010 m. balandz o A d.

r

sa ynmNr.

Svei atos a s gos ministro, vicemi istn}, patareju ir mi isterijos k nclerio
dmi istravi o sritys
Mmistras Lietuvos Resp likos Vyria sybes programos gyv iidiiliraas
Pma sij olitik
Svei atos politikos formavinaas ir sklaida
Svei atos apsa gos mi isterijos vid us anrlitqc

Roru cijos revencija
Vice iuistras ys ai su Lietuvos espubli os Seim pagal a ministravimo srit
Lietuvos Respublikos Vyriausybes programos igyveudinimo pri moni
piano v kdymo kontrolia imas pagal a Eninistravimo sritf
Asmens svei atos prieziura

D r as su a skritunis ir sa ivaldybemis asmens s ei atos rieauros
kl usimais
As ens sveikatos prieziuros staigq ir specialist licencija i as
Medicinos auditas
Organq bei audinnj donoryste ir transplantacija
Taipt u inio bendradarbiavi o organiza imas (kompetenrijos ribose)
Rysiai su Europos S ju gos in titucijo s (kompetencijos ri ose)
Europos S jungos aramos koordinavimas
Tarptautimp rogramii ald mas (kompetencijos ribose)

Bioetika
Psichine s eikat ir priklausomybrq ligos
Rysi i su Lietuvos Respu likos Vyd usy e ir to s valstybine is
institucijomis
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Vice inistras ysiai su Lietuvos Respu likos Seimu pagal a inistravi o srit
Lietuvos Respu li os Vyriausy es rogra os igyvendinimo rie onitj.
piano ykdy o kontroliavimas pagal admini tra imo sritj
S eik tos programos

Papildom sis (savanoris as) sveikatos draudimas
Kraujo donor ste
Pavaldzios visuomenes s eikatos rieziuros jstai os
Dar as su aps riti is ir sa ivaldybe is isuomenes svei atos l usimais

Rysiai su nevyriausybinemis organizacijomis
Vis omenes svei atos prieziura

Taiptaut io b ndradarbia imo organizavimas ( ompetencijos ribose)
ysiai su Euro os S j n os institucijomis ompetencijos ri ose)
Taiptautini programo ald as ( ompete cijos ribose)
Mi sterijos, pavaldzio institucijo restrukturizavimas bei sveikatos jstaigo
tin lo optimizavimas
Svei atos mfo n ci os analize ir mokslio tj tyriimj. strat gi a

Privatiza imas
ysiai su Lietuvos Resp li os Vyria sybe ir kitomis val t inemis
i stitucijo is

Yicemimstras

Rysiai suLietavos Respublikos Seinmpagal administr vimo srit
Lietavos Respublikos Yyriausy es programos jgyvendioimo priemoniq
pia o vykdymo ontroliavimas pagal administr vimo sritj
Svei tos rogramos

Greitoji medicmi e pagal a
Privacios i ici tyvos sveikatos sistemoje koordi vimas
F rm c jos oor inavimas

Tar tautinio endradarbi imo organiza i as ( ompetencijos ri ose)
si i su Europos S jungos institucijor is ( ompetencijos ribose)
Taiptautimij program valdymas ompete cijos ri ose)
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Pakeiciu Lietuvos Res ublikos sveikatos apsaugos ministro, viceministr veiklos ir
ministerijos I anclerio administravimo sritis, patvirtintas Lietuvos Respublikos sv ikatos apsaugos
ministro 2015 m. vasario 27 d. jsakymu Nr. V-280 „Del Lietuvos Respublikos svei atos apsaugos
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balandzio 2 d. jsakymu Nr. V-465), ir isdestau jas nauja redakcija (pridedama).
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Ministras Lietuvos Res ublikos Vyriausybes programos jgyvendinimas
Finansij politika
Lietuvos sveikatos programos vykdymas
Sveikatos politikos formavimas ir sklaida
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Ministerijos) Kolegija
Ministerijai pavaldziij jstaigii veiklos koordinavimas ir kontroliavimas
Ministerijos vidaus auditas
Sveikatos strategija
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Strateginis (ekonominis) planavimas
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priemonip vykdymo kontroliavimas pagal veiklos sritf

Rysiai su Europos S jungos institucijomis (pagal veiklos sritj)
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Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas (pagi veiklos sritj)
Lietuvos sveikatos programos vykdymo kontroli vimas pagal veiklos sritj
Asmens sveikatos rieziura
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Lietuvos Respublikos Vyriausybes programos jgyvendinimo prioritetinip
priemonip vykdymo kontroliavimas pagal veiklos sritj ' '
Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas (pagal veiklos sritj)
Ry iai su Europos S jungos institucijomis (pagal veiklos sritj)
Tarptautinip program valdymas (pagal veikos sritj)
Lietuvos sveikatos progr mos vykdymo kontroliavimas pagal veiklos sritj
Psichine sveikata ir priklauso ybii ligos (visuomenes sveikatos srityje)
Netradicines medicinos iniciatyvos
Visuomenes sveikatos prieziura

Epidemiologine prieziura
Rizikos sveikatai valdymas

Mityba ir fizinis aktyvumas
Darbas su savivaldybemis visuomenes sveikatos klausimais
Rysiai su nevyriausybinemis organizacijomis

Rysiai su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis valstybes ir
savivaldybip institucijomis

Ministerijos kancleris

Lietuvos Respublikos Vyriausybes programos jgyvendinimo prioritetinip priemonip
vyk ymo koordinavimas

Lietuvos sveikatos programos vykdymo kontroliavimas pagal administravimo sritj
Teises aktp projektp rengimo ir j yvendinimo koordinavimas
Ministerijos administracines ukines veiklos kontroliavimas

Ministerijos strateginis planavimas ir finansai
Turto valdymas
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Kokybes vadybos sistemos, atitinkancios ISO 9001:2008 standarto reikalavimus
administravimas

Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas
Rysiai su Europos S<yungos institucijomis
Klausim , s sijusii su personalu, koordxnavimas

Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldzi asmens sveik tos prieziuros staigij
val ymo klausimai ({statai/nuostatai, valdymo struktura, areigybin s rasai ir kt.)
Viesi ji pirkimij koordinavimas
Informacinii} technology prieziura
Dalyvavimas ministerijy atstovy (viceministnj, ministerijy kancleriy) pasitarimuose
Lietuvos Respublikos Vyriausybeje

