LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
JSAKYMAS
DEL E. SV IKATOS PLETROS KOORDINACINES TARYBOS SUDARYMO
2009 m. geguzes d. Nr. V-

Vilni s
Siekdamas efektyviai pletoti e. sveikat ir tan amai koordinuoti e. sveikatos proj kh*
igyven nim ir atsifevelgdamas f E. sveikatos pletros koordin cines tarybos d rbo reglamento, patvirtmto
Lietuvos Respublikos sv ikatos a s ugos ministro 2009 m. bal ndzio 8 . sakymu Nr. V-265 „Del e.
sveikatos letros koordinacines tarybos darbo reglamento tvirtinimo , 11 ir 12 pimktus:
1. Sudaraue. sveikatos pl tros koordinacin$ taryb (toliau - Tar a):
Rimantas Remeik - svei atos aps ugos ministro ataxejas ( irmi in as);
Asta Megkereviciute - Svei atos apsaugos ministerijos Bendnijii rei aiii departamento dire tore
(pirminin

o

pavaduotoja);

.

.

,

r,

K stutis Andrijauskas - Infoimacines vis omenes pletros omiteto pne Lietuvos Respub icos
vyriausybes Informacinh sistemi} ir registr s yria s vedejas;
Algi as B sevifiius - Vs| Kauno medicinos universiteto Wiiukq direktori s pl trai
Vir inij s Jasaitis - Lietuvos infonnacinii} technologiji}, telekomunikacij ir raStines irangos
imonii asociacijos TNFOBALT viceprezidentas; _ __ .
Sa li s Jastiuginas - Lietuvos Respubli os vidaus rei altj ministerijos Infonnacmes politikos
departamento dire toriaus

vaduotojas; _ . ...

Romualdas Jonas Kizlaitis - Vilniaus uni ersiteto ligonines SantanSki lmikii Informati os
ir pletros centro dir ktorius;
Arvydas L uri avicius V lstybinio p tologijos centro direktorius,
Arunas Luko§evi£ius - Kauno technologijos universiteto Biomedicinines inii erijos i stitute

direktorius;
Sarunas Ma2inskas - Lietuvos bendrosios pra tikos gy ytoji kolegijos prezidentas;
FiTnfmtnfi Minkevi5ius - Svei atos psaugos ministerijos Bendnyi rei altj departamento
luformaciniq technologij

s yriaus

edejas; .... ...

Lai tis Pas evi5i s Lietuvos privaSiq sveik tos pri 2iuros staigij asociacijos prezi ent s,
Vidas R manavifcius - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Infonnacini ir rySii*
technologijti de art mento direktoriaus pavaduotojas; _ *
Povilas Rim s - V§| Kupigkio ligonines v riausiasis gydytojas;
Algis Sasn us as Valstybi es ligoniii kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius,
Petras Simavicius - V§1 Si lii* aps rities ligomnes generalinis dire torius;
stutis Staras - VsJ Centro poli lini os direktorius;
Virgilij s Vanagas - V§1 Klaipedos universitetines ligonines vyriausiojo gyd tojo pava uotojas. _
2. P v e d u Tarybos sekretoriaus fun eijas vy d ti Sveikatos a sa gos min sterijos Bendnyp
rei alij departamento Infonnacinii technology s yri us vynausiajai specialistei Donatai Gregerytei.

Algis Capli as

Sveikatos ansaugos ministras.
1

7*

LIETUVOS RESP BUKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINXSTRAS
ISAKYMAS
DEL UETUVOS RESPDB IKOS SVEIKATOS APSAUGOS MDNISTRO 2009 M.
GEGUZES 21D. JSAKYMO NR. V-381 ,JDEX, E. SVEIKATOS PLETROS

KOORDINACINES TARYBOS SDD RYMO PAPDLDYMO
2010 m. d. Nr. OO
Vilnius

Papildau Lietuvos Respublikos sveikatos apsa gos mi istro 2009 m. geguzes 21 .
jsalsym Nr. V-381 „Del E. sveikatos pletros oordmacines tarybos sudatymo46 ir j E. sveikatos

letros koordinacin? taiyb rasau Lietuvos savivaldybiij asociacijos atarej iuformacines
visuomenes pletros kla simais Raim n Veik t .

R imond s Su ys

LIETUVOS RESPUBL1KOS SVEIKATOS APSAUGOS MINTSTRAS
APSAUGOS MINISTRO 2009 M.
O tlZL 21 D. {SAKYMO NR. V-381 „DEL E. SVEIKATOS PI FT na

KOORDINACINES TARYBOS SUDARYMO pakeitimo
2011 d.

r./i " -401 )

Vilnius
isakvmrNreve Ri LlntliVcS Re pubIlkos sveikatos apsaugos ministro 200 m gesuzes

d

- S u d a r a u e. sveikatos pietros koordmacin? tar bg (toliau - Taryb )-

lSme Sve k aPSaUg°S ministe os kancleris (pSnntoin );

¦ps,n80! ""

i

derm™. ««

Arvydas Bagdonavicius-VI Registr centre direktoriaus pavaduotojas turto vertinimni

di ektorSSrrV1CIUS

SVeikat°S

sveikato Taus edSs 5 SVeikat°S aPSaUg°S ministeri os Bend arj reikalrj departamento E.

irangosim qasociacijosINFOBALTvireprez1dOT feChn0lOSlj teIekomunikacijH ir rastines
politikos departamentcftUrektoriau pavadiwtojas 03 VldaUS r£lkal i ministeri °s toformacines

Santariskiij kHnik,
instituto retaorl;?0' " ~ KaUn° technolo®j°s ™versiteto Bionredicinines inzinerijos

?SsMpSev c s ietUVLietendr°Si0S Pr tik°S gydyt0j4 kolegijoS entas;
prezidentas; aSkeviclus - Lietuvos pnvacI4 sveikatos prieziuros jstaigp asociacijos

ovi as Rimkus Vsf Kupiskio Iigomnes vyriausiasis gydytojasdirektoriusf

Valstybin

Son kasos prie Sveikktos apsaugos ministerijos

pavaduotojas 118 VanagaS Vs| ™iversitetines ligonines vyriausiojo gydytojo
pietros klausimais.** savivaldybnj asociacijos patarejas informacines visuomenes

Sveikatos apsaugos mtpiitras1.;;

x

Raimondas Sukys

{...

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

{SAKYMAS
DEL LIETUVOS RESP BLIKOS SV IKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M.
GEGUZES 21 D. JSAKYMO NR. V-381 „DEL . SVEIKATOS PLETROS

KOORDINACIN S TARYBOS SUDARYMO PAKEITIMO
2012 m. kovo>? ? d. Nr.

<3,- y

Vilnius

Pakeiciu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. geguzes 21 d.
[sa ym Nr. V-381 „DeI E. sveikatos pletros oordinacines taxybos sudarymo (kartu su 2010 m.

birzelio 3 d. [sakymu Nr. V-504 ir 2011 m. l pkricio 22 d. sakymu Nr. V-1013) ir vietoj zodzitj
„Erika Zalyte - Sveikatos a saugos mmisterijos Bendnyi reikalii depart mento direktore
(pirmininko pavaduotoja) jrasau zo zius „Justina Janu5evi£iene - Svei atos apsaugos ministerijos

Bendnyij rei alii departamento direktore ( irmininko pavaduotoja) .

Sveikatos apsaugos

Raimondas Su ys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIK TOS APSAUGOS MINISTRAS

fSAKYMAS
DEL LIETUVOS R SPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M.
GEGUZES 21 D. fSAKYMO NR. V-381 „DEL E. SVEIKATOS PLETROS

KOORDINACINES TARYBOS SUDARYMO PAKEITIMO
2012 m. b landzio
Vilnius

d.Nr. /lf~

• i, (akeidlU Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. geguzes 21 d.
jsakym Nr. V-381 „Del E. sveikatos pletros koordinacines tarybos sud rymo (kartu su 2010 m.

bxrzeho 3 d. jsakymu Nr. V-504, 2011 m. lapkricio 22 d. jsakymu Nr. V-1013 ir 2012 m ovo 20 d
jsa ymu Nr. V-229) ir vietoj zodzin „S ulius Jastiuginas - Lietuvos Respubli os vid us reikalu
mmistenjos Mormacines politikos departamento direktoriaus avaduotojas jrasau zodzius

„Kjmvydas Jj ciaus as - Lietuvos Respublikos vidaus reikah* ministerijos Elektronines valdzios
pohti os skynaus l. e. vedejo pareigas vietoj zodzh| „Povilas Rimkus - VsJ Ku iskio H onines
vynausiasis gydytojas jrasau zodzius MAlgirdas Klimaitis - VsJ Sakh* Ugonines vyria siasis

¦

Sveikatos apsaugos

Raimondas Su ys
\.

fog. AIMS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS A SAUGOS MINISTRAS
ISAKYMAS
DfeL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSA GOS MINISTRO 2009 M.
GEGUZES 21 D. JSAKYMO NR. V-381 „DEL E. SVEIKATOS PLETROS

KOORDINACINES TARYBOS SUDARYMO PAKEITIMO
2012 m. d.Nr.

Vilnius

Pakei6iu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. geguzes 21 d.
jsakym Nr. V-381 „Del E. sveikatos pletros koordinacines tarybos sudarymo (kartu su 2010 m.
biizelio 3 d. jsakymu Nr. V-504, 011 m. lapkri&o 22 d. jsak mu r. V-l 013, 2012 m. kovo 20 d.
jsa ymuNr. V-229 ir 2012 m. balandzio 19 . jsakymu Nr. V-349)'ir 1 punkte:
1. jraSau vietoj 2odziii „§arunas Macinskas - Lietuvos bendrosios praktikos gydytojq
kolegijos prezide tastc zodzi s „Andrius Bleizgys - Lietuvos bendrosios praktikos gydytojn
draugijos v ldybos narys .
2. Papildau §ia pastraipa:
„Gediminas Zi ys - Lietuvos pacie tij organizaciji atstovij tarybos narys, Lietuvos

serganCiiyii prostates veziu draugijos prezidentas .

I,! Raimondas Sukys
i

/7< Y «->

LIETUVOS RESPXJBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MIN1STRAS
{SAKYMAS
DEL LIETUVOS R SPXJBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M.
GEGU feS 21 D. JSAKYMO NR. V-381 „D L E. SV IKATOS PLETROS

KOO DINACINES TARYBOS SUDARYMO PAKEITIMO
2013 m. liepos
Vilnius

9 d. Nr. 6t0

Pakeifiiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. geguSes 21 d.
jsakymE* Nr. V-381 „Del e. sveikatos pletros oordinacines tarybos sudarymo (kartu su 2010 m.

birzelio 3 d. sakymu Nr. V-504, 2011 m. lap ri£io 22 d. isakymu r. V-1013, 2012 m. ko o 20 d.
jsakymu Nr. V-229, 201 m. balandiio 19 d. isak mu Nr. V-349 ir 2012 m. lie os 4 d. isakymu
Nr. V-670) ir iSdestau 1 punktqtaip:
„1. S u d a r a u e. sveikatos letros koordinacin? taryb (toliau - Taryba):

Erikas MaiHunas - sveikatos apsaugos viceministras (pirmininkas);
Justina JanuSevieiene - Svei atos apsaugos ministerijos Bendniji* reikali* de arta ento
direktore (pirmininko pavaduotoja); ......
K stutis Andrijauskas - Informacines visuomenes pletros komiteto prie Sustsiekimo

ministerijos irektoriauspavaduotoj as;
Arvydas Bagdonavieius - V| Registr centro direktoriaus pavaduotoj s turto verhmmm;
Algidas BaseviCius - Lietuvos svei atos mo sh* universiteto ligonines Vty Kauno lini i*
direktorius pletrai;
Andrius Bleizgys - Lietuvos bendrosios pra tikos gydytojn draugijos valdybos arys;
Normantas DuCinskas - Sveikatos apsaugos ministerijos Bendrqjxi reikalp de artamento

E. svei atos oordinavimo skyriaus vedejas;
Rimvydas JanCiauskas - Vidaus reikalp ministerijos Elektronines valdzios politi os
s yriaus vedejas;
Virginijus Jasaitis - Lietuvos informacinuj technologijip telekomunikacijp ir raStmes
jrangos imonii asociacijos INFOBALT viceprezidentas;
Ro ualdas Jonas Kizlaitis - VSJ Vilniaus universiteto ligonines Santangkii* klinikp
Informatikos ir pletros centro irektorius;

Algirdas KHmaitis - V§{ Sakip ligonines vyriausiasis gydytojas;
Arunas LukoSeviiSius - Kauno technologijos universiteto Biomedicinines in nerijos
instituto direktorius;
Laimutis PaSkeviCius - Lietuvos privaCiij sveikatos prieziuros staigp asociacijos
prezident s;

Vid s Ra anavibius - Susisiekimo ministerijos Informacines visuomenes politikos
departamento direktori us avaduotojas;
Algis Sasnauskas - Valstybines ligonip kasos prie Sveikatos a saugos ministerijos
dire torius;
Petras Simavi£ius - VS{ Respublikines Siauliij igonines generalinis direktorius;
Ugne Sakuniene - Lietuvos pacienbi organizacijp atstovp tarybos valdybos nare, Lietuvos
asociacijos „Gyvastis pirmininke;

K stutis Staras - VSj Centro poliklinikos direktorius;
Virgilijus Vanagas - V§1 Klaipedos universitetines ligonines vyri usiojo gydytojo
pavaduotojas

2
Raimundas Veikutis
visuomenes pletros klausimais.

Sveikatos a saugos minist;

Lietuvos savivaldybiij asociacijos patarejas informacines

Vytenis Povilas Andriukaitis

L1ETUVOS RESPUBLIKOS SV IKATOS APSAUGOS MINISTRAS
[SAKYMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M.
GEG ZES 21 D. fSAKYMO NR. V-381 „DEL E. SVEIKATOS PLETROS

KOORDINACIN S TA YBOS S DARYMO PAKEITIMO
20!4 m. ge u2es d. Nr.

Vilnius

akeidiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi istro 2009 m. geguzes 21 d.
[sakym£| Nr. V-381 .,DeI e. sveikatos pletros koordin cines tarybos sudarymo (kartu su 2010 m.
birzelio 3 d. isakymu Nr. V-504, 2011 m. l pkrieio 22 d. jsakymu Nr. V-1013, 2012 m. kovo 0 d

isa ymu V-229, 2012 m telandHo 19 d. jsakymu Nr. V-349, 2012 m. liepos 4 d. jsakymu
Nr. V-670 ir 2013 m. liepos 9 d. jsakymu Nr. V-680) ir i estau I punkt taip:
„ 1. S u d a r u e. sveikatos pletr s koordinacin? taryb (toliau - Taryba):
Eri as Maciun s - sveikatos apsaugos viceministras (pinnininkas);
irnriim,;'',UStma a 1U5eVia 6 _ Sveikatos aPsaug°s ministerijos Sveikatos paslaugi) prieina umo
ir p imtinumo stebesenos skynaus vedeja (pirmininko pavaduotoja);

K stutxs Andnjauskas - Inlbrmacines visuomenes pletros komiteto prie Susisiekimo
inisterijos hifor aciniij i5tekliij skyriaus vedejas;
Arvydas Bagdouaviciu - Vf Registrq centre direktoriaus pavaduotojas turto vertinimui;
Andnus Bleizgys - Lietuvos bendrosios praktikos gydytojq draugijos val ybos narvs-

dep rtamentodSof " SUSiSiekim° miniSterij°S !nfo™aci" visuomenes pditi o
- ... Normantas Ducinskas - Sveikatos aps ugos ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos
pnezturos jstaigtj valdybos E. sveikatos oordina imo ir jg vendinimo s yriaus vedejas;
s yriau ved as 8 JanC aUSkaS ~ Vidaus reikalll mi" aterijos Eiektronines valdzios polilikos

InfonnatiSS SSri 1 VUniaUS UniVerSitet° li8°ninaS klinikl!
Algirdas Klimaitis - Vgj Sakiij ligonines vyriausiasis gy ytojas;
institute drektorius!k° eVieiUS ' t aUn° teChn0,0gij°S "iversiteto Biomedicinines inzinerijos
prezidentlas;,mUtIS Pa"keV'eiuS

Lietuvos Priva£il! sveikatos prieziuros jstaigtj asoci cijos

direktorevai ymuWr iS; ' LietUVOS SVdkat0S m0kS'4 Llniversitet0 VS| Kauno klinikM
direktoriuAs!8 S SaSnaUSkaS " Valstybinas kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
n! aS itm-aVieh'S V§! ResPublikinas Siaulip ligonines generalinis direktoriuspacient4 oreanizacijq atst0Vli tarybos valdybos Li

K stutis Slaras - Vs Centro poliklinikos direktorius;
pavaduotS ijUS VanagaS _ V5 KIaip6d S UniVerSi,etin£s vyriausiojo gydytojo

2
Raimundas Veikutis - Liet vos savivaldybit* asociacijos patarejas informacines
visuomenes pletros klausimais;
Antanas Zabulis - Ministro Pirmininko visuomeninis konsultantas ziniij ekonomikos
klausimais.

Vytenis Povilas Andriukaitis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
{SAKYMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M.
GEGUZES 21 D. ISAKYMO NR. V-381 „DEL . SVEIKATOS PLETROS

KOORDINACINES TARYBOS SUDARYMO PAKEITIMO
2014 m.

d. Nr.

Vilnius

Pakeiciu Lietuvos Respublikos sveikatos aps ugos ministro 2009 m. geguzes 21 d.
jsakymjj Nr. V-381 „Del e. sveikatos pletros oordin cines tarybos sudarymo (kartu su 2010 m.
birzelio 3 d. jsakymu Nr. V-504, 2011 m. l pkriCio 22 d. jsa ymu Nr. V-10I3, 2012 m. kovo 20 d.
[sakymu Nr. V-229, 2012 m. balandzio 19 d. jsakymu Nr. V-34 , 2012 m. liepos 4 . js ymu
Nr. V-670, 2013 m. liepos 9 d. jsakymu Nr. V-680 ir 2014 m. geguzes 16 . jsakymu Nr. V-5 4):

1. Pakeidlu 1 punktq ir jj iSdestau taip:
„1. S u d a r a u e. sveikatos pletros koor inacint? t ryb£t (toliau - Taryba):
Erikas Maciunas - sveikatos apsaugos viceministras (pirmininkas);

Justina Januseviciene - Svei atos apsau os ministerijos Sveikatos paslaugij prieinamumo
ir priimtinumo stebesenos skyriaus vedeja (pinninin o pavaduotoja);
K stutis Andrijauskas Informacines visuomenes pletros omiteto prie Susisiekimo
ministerij s Jnformaciniij iStekliij skyriaus vedejas;
Arvydas Bagdonavicius VJ Registr centre direktoriaus pavaduotoj s turlo vertinimui;
Andrius Bleiz ys - Lietuvos bendrosios praktikos y ytojij draugijos val ybos narys;
Una Domar iene - Susisiekimo ministerijos Informaci es visuo enes politikos
departamento direktore;
Nonnantas Ducinskas - Sveikatos apsaugos ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos

prieziuros jstaig . vald bos E. sveikatos koordinavimo ir jgyvendinimo skyriaus vedejas;
Rimvy as Janciauskas - Vidaus rei lij ministerijos Elektronines valdzios politikos
skyriaus v dejas;
Virginijus J saitis - Li tuvos informaciniii technologijit, telekomunikacijLj ir raslines
jrangos jmoniij asociacijos INFOBALT viceprezidentas;1
Romual as Jon s Kizlaitis - Vsj Vilniaus universiteto ligonines Santariskiij klinikij
Informatikos ir pletros c ntra direktorius;

Al irdas Klimaitis - Vsj Sakii ligonines vyriausiasis gydytojas;
Arun s ukosevicius - Kauno technologijos universiteto Biomedicini es inzinerijos
institute direktorius;

Laimutis Paskevicius - Lietuvos privaciq sveikatos prieziuros jstaigi} asoci cijos
prezidentas;
Daiva Pentiokiniene - Lietuvos sveik tos moksli{ universiteto ligonines Vsj Kauno kliniki]

direktore valdymui irpletrai;
Al is Sasn uskas - Valstybines li oni kasos prie Svei atos apsaugos ministerijos
irektorius;

Petr s Simavt£ius - Vsj Rcspublikines Siauliij ligonines generalinis direktori s;
Arvydas Skorupskas - sveikatos apsaugos ministro patarejas;
Ugne SakCiniene Lietuvos pacientif organizaciji4 atstov tarybos valdybos nare, Lietuvos
asociacijos „Gyvastis pirmininke;
stutis Staras ~ Vsj Centra poliklinikos direktorius;

2
Virgilijus Vanagas -

VSJ Klaipedos universitetines ligonines vyriausiojo gydytojo

pavaduotojas;
aimundas Veikutis
Lietuvos savivaldybii] asociacijos patarejas inform cines
visuomenes pletros klausimais;
Antanas Zabulis - Ministro Pirmminko
visuomeninis onsult ntas zinip ekonomikos
klausimais.1"

2. Pakeiciu 2 punktp ir jj isdestau taip:
I

3 V e d u Tai;ybos sekretoriaus fon cijas vykdyti Sveikatos apsaugos ministeriios

LNSS koordmavimo ir sveikatos prieziuros istaigu v ldvbos E sv ik tn,
Igyvendinimo skyriaus vyriausiajai specialistei Donatai Gregerytei. . m Vim

ir

Rimante Salaseviciute

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

JSAKYMAS
DfcL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEI ATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M.
GEGUZES 21 D. JSA YMO NR. V-381 „DEL E. SVEIKATOS PLETROS

KOORBINACINES TARYBOS SUX)ARYMO PAKEITIMO
2015 m. vasario

Vilnius

Pakeiciu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. geguzes 21 d.
jsakym Nr. V-381 „Del e. sveikatos pletros koordinacines tarybos sudarymo ( artu su 2010 m.
birzelio 3 d. sakymu Nr. V-504, 2011 m. lapkricio 22 d. jsakymu Nr. V-1013, 2012 m. kovo 20 d.

jsakymu Nr. V-229, 2012 m. balan zio 19 d. jsa ymu Nr. V-349, 2012 m. liepos 4 d. jsakymu
Nr. V-670, 2013 m. liepos 9 d. jsakymu Nr. V-680, 2014 m. geguzes 16 d. jsakymu Nr. V-594 ir
2014 m. rugsejo l d. jsakymu Nr. V-919):
1. Pakeiciu 1 unkto antr pastraip irj iSdestautaip:
„Valentin Gavrilov - sveikatos apsaugos viceministras (pirmminkas); .
2. P keidiu 1 p nkto sesiolikt pastraip ir j iSdestau taip:
„Aurimas B liukevicius Valstybi es ligoniij kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Informaciniij technology departamento dire torius; .

Sveikatos apsaugos

imante SalaSeviciute

