
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA 

 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

„SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS   

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ  

NR. 08.1.3-CPVA-V-607 ,, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS NEĮGALIESIEMS“  
 

1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms 

bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, priemonių, 

gerinančių sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą neįgaliems žmonėms įdiegimas; (23.2) 

1.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas, skirtas neįgaliems vaikams, infrastruk-

tūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su neįgaliųjų vaikų reabilitacijos paslaugų teikimu, statyba, rekonstrukcija ir remontas, reikia-

mos įrangos bei priemonių įsigijimas; (24.1.4) 

1.3.3. kompleksinių integruotų paslaugų (medicininės reabilitacijos, profesinio orientavimo ir mokymo) centro neįgaliems vaikams įsteigimas 

vienoje iš įstaigų: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su neįgaliųjų vaikų kompleksinių integruotų paslaugų teikimu, statyba, rekonstrukcija ir remontas, 

reikiamos įrangos bei priemonių įsigijimas; (24.1.4) 

1.3.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas, specialistų, dirbančių su vaikais, turin-

čiais negalią, kvalifikacijos tobulinimas; (24.1.5) 

1.3.53. bandomojo projekto įgyvendinimas, kuriuo numatoma gerinti odontologinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems, įgyvendinimas; 

(24.2.1) 

1.3.6. apsitarnavimo įgūdžių ugdymo programos sunkią ir vidutinę negalią turintiems vaikams bei kompleksinės medicininės reabilitacijos ir 

profesinio orientavimo programos, skirtos fizinę ir psichikos negalią turintiems vaikams parengimas; (24.1.6) 

1.3.74. metodinių priemonių (rekomendacijų, mokymų, algoritmų ir kt.), gerinančių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgalie-

siems reikalingų negalią ir specialiuosius poreikius turintiems pacientams, jų šeimos nariams bei darbuotojams dirbantiems su minėtais pacientais, su-

kūrimas ir įgyvendinimas. (24.1.5, 24.1.6, 24.2.2-24.2.5, 24.2.6 24.1.7)  
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1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrines ir (ar) tretines sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančios Sveikatos apsaugos mi-

nisterijos nustatytus reikalavimus;  

1.4.2.   Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. 

1.4.3.   Higienos institutas. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirmines sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su TLK, atitinkančios Sveikatos 

apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus (įgyvendinant veiklas numatytas 1.3.5 3 punkte); 

1.5.2. savivaldybių administracijos (įgyvendinant veiklas numatytas 1.3.53punkte); 

1.5.3. nevyriausybinės organizacijos, veikiančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje (įgyvendinant veiklas numatytas 1.3.53 punkte); 

1.5.4.  Vilniaus miesto socialinės paramos centras (įgyvendinant veiklas numatytas 1.3.3 punkte). 

1.5.4. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. 

1.5.5. Sveikatos apsaugos ministerija (įgyvendinant veiklas numatytas 1.3.6 punkte); 

1.5.6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (įgyvendinant veiklas numatytas 1.3.6 punkte); 

1.5.7. Švietimo ir mokslo ministerija (įgyvendinant veiklas numatytas 1.3.6 punkte). 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

   2.1. Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

   Valstybės projektų planavimas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

  Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. 

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių 

Pagal priemonę nebus finansuojamos infrastruktūros modernizavimo: statinių ir (ar) patalpų statybos, rekonstrukcijos ir remonto, reikalingos 

įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, įrangos, skirtos antrinio ir (ar) tretinio lygio stacionarinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimui 

neįgaliems vaikams, išlaidos, jei tokios infrastruktūros modernizavimo išlaidos bus finansuojamos pagal Ministerijos administruojamo 8.1.3 uždavinio 

„Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ priemonę Nr. 08.1.3-

CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. 
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6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

 

  

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 31 

d. 

Galutinė reikšmė 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

R.N.647 „Neįgaliųjų pacientų, vertinančių fizinės ir 

informacinės aplinkos pritaikymo specialiesiems 

neįgaliųjų poreikiams lygį ES struktūrinę paramą 

gavusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 

gerai ir labai gerai, dalis“ 

Procentai 600 60 

R.N. 601  „Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir 

prieinamumas“ 

Asmenys 0 7800 

 

P.B.236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti 

pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ 

Asmenys 0 37000 

 

P.S.363 „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose 

modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, 

skaičius“ 

Skaičius 0 13 

 

P.N.603  „Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos 

aprašai ir kiti dokumentai“  

Skaičius 0  6 
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

                                                  (eurais) 

Projektams skiriamas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES struktūrinių fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos – iki 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  
Kitos viešosios lėšos  Privačios lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

4 490 783,00 792 491,00 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

4 490 783,00 792 491,00 0 0 0 0 0“ 

 

 


