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1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir 

administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veiklos: 

1.3.1. Elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimas, plėtra ir tobulinimas, 

užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją (el. sveikatos 

sistemos ir el. sveikatos paslaugų plėtra).  

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliotos institucijos ar 

įstaigos. 

1.4.2. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektai. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 

1.5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos. 

1.5.3. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektai. 

1.5.4. Valstybės įmonė Registrų centras. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės 

finansinės paramos finansuojamų programų priemonių 

Pagal priemonę nefinansuojamos viešojo valdymo reformų ir teisės aktų, procesų ir 

procedūrų rengimo ir viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės gerinimo įrankių kūrimo veiklos 

ir sprendimai, taip pat pagal priemonę nefinansuojamas valstybės institucijų ir įstaigų vidaus 

administravimui skirtų sistemų ir sprendimų kūrimas, kurie finansuojami pagal veiksmų programos 

10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemones. 

 

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.S.309 „Gyventojų, kurie naudojasi Procentai 57 63 



elektroniniu būdu teikiamomis 

viešosiomis ir administracinėmis 

paslaugomis, dalis“ 

P.S.310 „Sukurtos elektroninės paslaugos“ Skaičius 0 30 

 

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 

16 721 037 2 988 438 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

7 291 823 1 249 126 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

24 012 860 4 237 564 0 0 0 0 0 

 


