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 Transportas, sveikatas ir aplinka: ar yra sąsajos?
 Europos programos „Transportas, sveikata ir aplinka“
įgyvendinimas Lietuvoje

 Nacionaliniai strateginio planavimo dokumentai
 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų
pagrindinės kryptys
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Pranešimo struktūra



Transportas, sveikatas ir aplinka:
ar yra sąsajos?
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Transportas, sveikata ir aplinka: 
aiškus ryšys

ORO TARŠA 
Ozonas, KD, švinas, sieros dioksidas, 

azoto dioksidas, anglies dioksidas siejami 
su astma, kvėpavimo sistemos ligomis, 

alergijomis, silpnesne plaučių funkcija, gali 
sutrumpinti gyvenimą 9 mėn.

MIRTYS IR SUŽALOJIMAI
Eismo nelaimės keliuose yra pagrindinė 
vaikų ir jaunų žmonių mirties priežastis

TRIUKŠMAS
Sukelia miego trikdymą, nuovargį, prastus 
veiklos rodiklius, hipertenziją, išeminę 

širdies ligą

MIESTŲ PLĖTRA
Skatina automobilių naudojimą, didina 

neigiamą poveikį ir neskatina vaikščiojimo 
pėsčiomis ir važiavimo dviračiu

KUR  YRA 
SPRENDIMAS?

PSICHOLOGINIS IR 
SOCIALINIS POVEIKIS

Potrauminis stresas, avarijų baimė, fizinis 
neaktyvumas

KLIMATO KAITA IR 
ENERGIJOS 

SUVARTOJIMAS
Vienas pagrindinių šiltnamio dujų šaltinių

VANDENS IR DIRVOŽEMIO 
TARŠA

Kelių priežiūra žiemą (druskos), tarša nuo 
automobilių priežiūros ir eksploatavimo

KRAŠTOVAIZDŽIO
DEGRADACIJA

Daugiau kelių – buveinių fragmentacija, 
vandens režimų ir ekologiškai jautrių vietų 

pažeidimas



Europos programos 
„Transportas, sveikata ir aplinka“  
(angl. THE PEP) įgyvendinimas 

Lietuvoje
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THE PEP pagrindiniai principai
 Darnumas (tvarumas)
 Atsargumas
 Prevencija
 Sveikatos apsauga ir jos skatinimas
 Principas „teršėjas moka“
 Daugiasektorinė aplinkos ir sveikatos reikalavimų integracija ir

sveikatos institucijų įtraukimas į sprendimų dėl transporto, žemės
naudojimo ir infrastruktūros plėtojimo strategijų priėmimo procesus

 Teisumas
 Visuomenės dalyvavimas ir informacijos prieinamumas visuomenei
 Subsidiarumas (atsakomybės pasidalinimas)
 Veiksmingumas



THE PEP įgyvendinimas Lietuvoje

 2004 m. sveikatos, aplinkos ir susisiekimo ministrų įsakymu
sudaryta THE PEP įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimo grupė
(sekretoriatas – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre)

 Programos nuostatų įgyvendinimas strateginiuose sektorių
dokumentuose

 Kasmet teikiama ataskaita apie pažangą įgyvendinant
programos tikslus

 Saugaus eismo dekada (nuo 2011 m.) JT Saugaus eismo savaitė



Lietuvos sveikatos 2014–2025 
metų programa
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 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. XII‐964

 Nustato sveikatinimo veiklos tikslus ir uždavinius, siekiamus
sveikatos lygio rodiklius, kurie būtini siekiant įgyvendinti
Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija
„Lietuva 2030“, 2014–2020 metų nacionalinėje pažangos
programoje ir Nacionalinėje reformų darbotvarkėje nustatytus
tikslus
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų 
programa (1)



 Programos strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies
gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė,
pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos
netolygumai.

 Pagrindinis rodiklis – iki 2025 m. pasiekti, kad bendrosios
vidutinės būsimo gyvenimo trukmės riba būtų 77,5 metų
amžius.
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų 
programa (2)



 Programoje nustatyti šie 4 tikslai:
 sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos
netolygumus ir socialinę atskirtį;

 sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką;
 formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą;
 užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą,
orientuotą į gyventojų poreikius.
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų 
programos tikslai



 Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių
 Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą
 Ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos 
uždaviniai, tiesiogiai ir netiesiogiai susiję su THE 

PEP iniciatyva



 Siekiant mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo
įvykiuose skaičių, būtina:
 plėtoti jau davusias gerų rezultatų priemones ir išplėsti saugos

keliuose priemonių arsenalą;
 sumažinti leidžiamą alkoholio koncentraciją kraujyje iki 0 promilių

pradedantiesiems vairuotojams, taip pat transporto priemonių,
kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t arba kurios
turi daugiau kaip 9 sėdimas vietas, taksi automobilių ir motociklų
vairuotojams ir skatinti visuomenę aktyviau pranešti apie
pastebėtus pažeidimus.
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos 
uždaviniai, tiesiogiai ir netiesiogiai susiję su THE 

PEP iniciatyva



 Siekiant mažinti oro, vandens, dirvožemio užterštumą, būtina:

 mažinti oro, vandens, maisto ar dirvožemio užterštumą, siekiant
išvengti susirgimų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis ir kitų
sveikatos sutrikimų
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos 
uždaviniai, tiesiogiai ir netiesiogiai susiję su THE 

PEP iniciatyva
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos 
įgyvendinimo vertinimo rodikliai ir jų reikšmės, tiesiogiai 

ir netiesiogiai susiję su THE PEP iniciatyva

Vertinimo rodiklis, matavimo vienetas Būklė  (metai) Vertinimo rodiklio 
reikšmė
2020 m.

Vertinimo rodiklio 
reikšmė
2025 m.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (CO2 ekvivalentas), 
tūkst. tonų

21 622 Stabilizuoti augimą Stabilizuoti augimą

Gyventojų, teigiančių, kad jie kenčia nuo triukšmo, dalis 
(procentais)

13,3 (2012 m.) Sumažinti
5 procentais
nuo 2012 m. lygio

Sumažinti 5 
procentais
nuo 2020 m. lygio

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100 tūkst. gyventojų 122,47 (2012 m.) 77,3 51,7

Nutukusių vyrų dalis tarp Lietuvos 20–64 metų amžiaus 
vyrų (procentais)

18 (2012 m.) Stabilizuoti augimą Stabilizuoti augimą

Nutukusių moterų dalis tarp Lietuvos 20–64 metų amžiaus 
moterų (procentais)

19 (2012 m.) Stabilizuoti augimą Stabilizuoti augimą

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, 
standartizuotas mirtingumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų

451,1  (2012 m.) 368,7 310,4



2014–2020 metų nacionalinės 
pažangos programos 

horizontaliojo prioriteto „Sveikata 
visiems“ tarpinstitucinis veiklos 

planas
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 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 
m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293

 Skirtas 2014–2020 metų nacionalinės pažangos 
programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata 
visiems“ tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti

 Bendrasis tikslas – siekti geros žmonių sveikatos
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Tarpinstitucinis veiklos planas 
„Sveikata visiems“ (1) 



 Stiprinti ir saugoti Lietuvos gyventojų sveikatą
 Užtikrinti sveikatai palankią aplinką
 Užtikrinti kokybišką, prieinamą ir tvarią sveikatos 
priežiūrą
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Tarpinstitucinio veiklos plano 
„Sveikata visiems“ tikslai 



2014–2020 m. ES struktūrinių fondų 
investicijų pagrindinės kryptys
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 Planuojama, kad SAM bus priskirta administruoti  762 mln. Lt 
ES fondų ir valstybės, savivaldybių ar pačių projektų 
vykdytojų lėšų ‐ 134 mln. Lt (iš viso 896 mln. Lt):

 Tai sudaro tik 3,3 proc. nuo visos Lietuvai skiriamų ES 
struktūrinių fondų sumos.

 Pagrindinės šių lėšų panaudojimo kryptys yra dvi:
 Gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų
mažinimas

 Sveikas senėjimas

2014‐2020 m. ES struktūrinių fondų 
investicijos



 Partnerystės sutartis (patvirtinta Europos Komisijos)
 2014‐2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo veiksmų 

programa (patvirtinta Europos Komisijos)
 Nacionaliniai strateginiai dokumentai, kurių pagrindu bus naudojami 

ES struktūriniai fondai sveikatos srityje: 
 Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. programa, patvirtinta LRS;
 Nacionalinė pažangos programa iki 2020 m., patvirtinta  LRV;
 Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014‐2023 m. veiksmų 

planas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro įsakymu;
 Sveiko senėjimo užtikrinimo 2014‐2023 veiksmų planas, patvirtintas 

sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Specialieji ES struktūrinių fondų 
panaudojimo strateginiai dokumentai



 Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas
 Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos,

gydymo bei socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimas
 Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų

mažinimas
 Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų

mažinimas
 Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems
 Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo

užtikrinimas
 Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo

išorinių priežasčiųmažinimas
 Dalinis Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 m.

programos, įgyvendinimas sveikatos netolygumųmažinimo srityje

Sveikatos netolygumų mažinimo kryptys 
(apie 736 mln. Lt):



 Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos
priežiūros paslaugų plėtra

 Griuvimų prevencija
 Psichikos sveikatos gerinimas
 Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimas
 Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros
paslaugų tinklo optimizavimas

 Uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų ir
negalios dėl jų prevencija

Sveiko senėjimo užtikrinimo kryptys
(apie 160 mln. Lt):
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Judrioji savaitė Kelmėje

Judrioji savaitė Šilalės rajone

Judrioji savaitė Klaipėdoje

Saugaus eismo ir PP kampanija Telšiuose


