Lyginamasis projekto variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D.
EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO ,,SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3
KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ
GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS
NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR
SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m.

d. Nr. VVilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei
sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m.
rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti
sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio
„Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“
priemonių įgyvendinimo planą:
1.1. Pakeičiu trečiojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:
,,7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso –
Savivaldybės
Lietuvos
ne mažiau kaip
biudžeto
Respublikos
Kitos viešosios
lėšos
valstybės biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
14 196 941
2 505 343
0
0
0
0
15 274 615
2 695 520
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
14 196 941
2 505 343
0
0
0
0
15 274 615
2 695 520

ES struktūrinių fondų Lietuvos Respublikos
lėšos – iki
valstybės biudžeto
lėšos – iki

1.2. Pakeičiu penktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:
,,7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Privačios lėšos

0
0
0“

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Iš viso –
Respublikos
Lietuvos
ne mažiau kaip
Savivaldybės
valstybės
Respublikos
biudžeto
lėšos
biudžeto lėšos
valstybės biudžeto
– iki
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
4 430 062
0
25 103 687
0
0
4 219 412
734 000
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
3. Iš viso
4 430 062
0
25 103 687
0
0
4 219 412
734 000

ES struktūrinių fondų
lėšos – iki

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

0

0

0

0

0

0“

1.3. Pakeičiu aštuntojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:
,,7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)
Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso
–
ne
mažiau
kaip

Lietuvos
Savival
Respubli
dybės
kos
biudžet
valstybės
o
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
4 830 862
852 505
0
0
5 234 120
923 668
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
3. Iš viso
4 830 862
852 505
0
0
0
5 234 120
923 668

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

0

0

0

0

0

0“

1.4. Pakeičiu dešimtąjį skirsnį:
1.4.1. 5 punktą išdėstau taip:
„5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių
Pagal priemonę nebus finansuojama įranga, skirta antrinio ir (ar) tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugoms teikti galvos smegenų kraujotakos
ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo srityje, jei tokios įrangos įsigijimas bus finansuojamas pagal Ministerijos administruojamo 8.1.3 uždavinio
„Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ priemonę 08.1.3-CPVA-V6120 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“.
1.4.2. 7 punktą išdėstau taip:

,,7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)
Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

ES struktūrinių fondų
lėšos – iki

1.

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne mažiau
kaip

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
25 105 587
24 814 824

4 219 402
1 016 709

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
3. Iš viso
25 105 587
24 814 824

0

0

0

0

0

0

4 219 402
1 016 709

0

0

0

0

0“

1.5. Pakeičiu dvyliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:
,,7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos – iki

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
7 089 361,00
8 067 900

1 251 064,00
270 499

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
3. Iš viso
7 089 361,00
8 067 900

0

0

0

0

0

0

1 251 064,00
270 499

0

0

0

0

0“

1.6. Pakeičiu septynioliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:
,,7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos – iki

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
valstybės biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
415 500
0
2 354 500
0
328 307
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
3. Iš viso
415 500
0
2 354 500
0
0
328 307

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

0

0

0

0

0

0“

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

1.7. Pakeičiu devynioliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:
,,7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos – iki

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
valstybės biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos – iki

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos

7 229 882,00
1 186 809,00
15 134 562
5 271 229
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
10 073 387,00
1 582 163,00
0
0
0
3. Iš viso
17 303 269,00
2 768 972,00
0
15 134 562
5 271 229

0

0

0

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

0

0

0

0

0

0“

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

0

0

0

1.8. Pakeičiu dvidešimt antrojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:
,,7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos – iki

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
valstybės biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
ES struktūrinių fondų
lėšos – iki

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos – iki

Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos

379 149,00
12 714 812,00
2 096 654,00
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
3. Iš viso
12 714 812,00

379 149,00
2 096 654,00

0
0

Savivaldybės
biudžeto
lėšos
0

0

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

0

0

0

0

0

0“

0
0

0

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo
8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos
priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti
sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių
nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:
2.1. Pakeičiu rodiklio P.N.670 „Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose rezidentūrai“ eilutę ir išdėstau taip:
„P.N.670 „Asmenys,
Skaičius Medicinos rezidentūra Automatiškai
Skaičiuojamas
Pirminiai
Rodiklis
Už
kurie
apskaičiuojamas pagal formulę:
šaltiniai:
laikomas
duomenų
–universitetinės
dalyvavo
pasiektu, kai:
apie
medicinos krypties
ESF
pasiektas
studijos, skirtos
veiklose,
stebėsenos
po
rezidentūros
asmenims, baigusiems
Sumuojamos
gydytojų
skirtose
studijų sutarties rodiklio
medicinos studijas ir
gydytojų rezidentų rezidentų /
rezidentūrai“
reikšmes
pasirašymo
ir gydytojų
gydytojų
siekiantiems teisės

aktų nustatyta tvarka
įgyti medicinos
praktikos
specializaciją.
Gydytojas rezidentas
–asmuo, kuris
studijuoja medicinos
rezidentūroje pagal
medicinos krypties
rezidentūros studijų
programą ir
prižiūrimas gydytojo
rezidento vadovo
dirba gydytoju
rezidentu bei
savarankiškai verčiasi
medicinos praktika
pagal rezidentūros
studijų programos
metu įgytas
kompetencijas,
patvirtintas jam
išduotu pakopinių
kompetencijų
patvirtinimo
pažymėjimu.
Gydytojo rezidento
medicinos praktika –
gydytojo rezidento

odontologų
rezidentų
(studijuojančių
pagal pakopinių
kompetencijų
modelį) su
universitetais
pasirašytos
rezidentūros
studijų sutartys,
gydytojų rezidentų
ir gydytojų
odontologų
rezidentų su
rezidentūros
bazėmis
pasirašytos
terminuotos darbo
sutartys bei
gydytojų rezidentų
ir asmens
sveikatos
priežiūros įstaigų
(medicinos
rezidentūros
bazių) pasirašytos
pagal priemonę
Nr. 08.4.2-ESFAV-617
„Specialistų
pritraukimas
sveikatos

odontologų
rezidentų ir
universitetų
studijų
sutarčių bei
gydytojų
rezidentų /
gydytojų
odontologų
rezidentų ir
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigų
(rezidentūros
bazių)
sutarčių
kopijos.

Antriniai
šaltiniai:

mokėjimo
prašymai.

gydytojas
rezidentas
/gydytojas
odontologas
rezidentas
įtraukiamas į
asmenų,
studijuojančių
rezidentūroje,
sąrašus;

tarp gydytojo
rezidento /
gydytojo
odontologo
rezidento ir
rezidentūros
bazės
pasirašoma
terminuota
darbo sutartis;
po medicinos
rezidentūros
finansavimo
sutarties
pasirašymo
gydytojas
rezidentas
įtraukiamas į
asmenų,

surinkimą,
pateikimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

pagal įgyjamą
profesinę kvalifikaciją
ir nustatytą
kompetenciją
vykdoma sveikatos
priežiūra, apimanti
asmens sveikatos
būklės tikrinimą, ligų
profilaktiką,
diagnozavimą ir
ligonių gydymą.
Odontologijos
rezidentūra –
universitetinės
odontologijos krypties
studijos, skirtos
asmenims, baigusiems
odontologijos studijas
ir norintiems teisės
aktų nustatyta tvarka
įgyti odontologijos
praktikos
specializaciją.
Gydytojas
odontologas
rezidentas –asmuo,
kuris studijuoja
odontologijos
rezidentūroje ir

netolygumams
mažinti“
finansuojamos
rezidentūros
finansavimo
sutartys, sudarytos
vadovaujantis
2008 m. lapkričio
7 d. Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro
įsakymu Nr. V1080 „Dėl
Lietuvos
nacionalinės
sveikatos sistemos
įstaigų
apmokėjimo už
studentų ir
gydytojų rezidentų
studijas ir
Lietuvos
nacionalinės
sveikatos sistemos
įstaigų paskolų
sutarčių sudarymo
su gydytojais
rezidentais ir
kredito įstaigomis
gydytojų rezidentų
gerovei užtikrinti

studijuojančių
medicinos
rezidentūroje,
sąrašus.

prižiūrimas gydytojo
odontologo rezidento
vadovo dirba gydytoju
odontologu rezidentu
ir savarankiškai
verčiasi odontologijos
praktika pagal
odontologijos
rezidentūroje įgytas
kompetencijas, kurias
patvirtina jam
išduotas pakopinių
kompetencijų
patvirtinimo
pažymėjimas.
Rezidentūros studijų
programa – tam tikros
medicinos mokslo
šakos studijų turinio,
metodų ir materialiųjų
priemonių, studijoms
pasitelkiamo
akademinio ir
profesinio personalo
visuma ir jos
aprašymas.

tvarkos aprašų
patvirtinimo“.

1.2. Pakeičiu rodiklio R.N.601 „Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“ aprašymą ir išdėstau taip:
Rodiklio
kodas

Rodiklio
pavadinimas

1

2

R.N.601

„Pacientai,
kuriems
pagerinta
paslaugų kokybė
ir
prieinamumas“

Matavim
o
vienetas
3

Sąvokų apibrėžtys

Skaičius

Pacientas – asmuo, kuris
naudojasi įstaigų
teikiamomis paslaugomis,
nesvarbu, ar jis sveikas, ar
ligonis (šaltinis: Lietuvos
Respublikos sveikatos
priežiūros įstaigų
įstatymas).

4

Pacientas, kuriam
pagerinta paslaugų kokybė
ir prieinamumas –
pacientas, kuriam per
vienerius kalendorinius
metus buvo suteikta
konkreti asmens sveikatos
priežiūros paslauga:
1. Pagal atitinkamus
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kodus,
nustatytus Asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų ir sveikatos
programose numatytų
paslaugų, už kurias
mokama iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo

Apskaič
iavimo
tipas
5

Skaičiavimo
būdas

Duomenų
šaltinis

Pasiekimo
momentas

Institucija

6

7

8

9

Apskai
čiuojam
as
automat
iškai

Skaičiuojama
sumuojant
unikalius
pacientus (tą
patį asmenį
skaičiuojant
vieną kartą),
kuriems
pagerinta
paslaugų kokybė
ir
prieinamumas.

Pirminiai
šaltiniai:
Projekto
vykdytojo
pažymos ar
kiti
dokumentai,
patvirtinantys
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę,
parengti
vadovaujantis
teritorinių
ligonių kasų,
privalomojo
sveikatos
draudimo
informacinės
sistemos
„Sveidra“
arba kitais
sveikatos
priežiūros
įstaigos
duomenimis.

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
projekto
vykdytojas su
ataskaita,
kurios
ataskaitinis
laikotarpis
apima trečius
kalendorinius
metus
po
projekto
finansavimo
pabaigos,
pateikia
dokumentus,
kuriuose
nustatyta per
trečius
kalendorinius
metus
po
projekto
finansavimo
pabaigos
pasiekta

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą
ir
duomenų
apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
registravi
mą
teikimą
antriniuos
e
šaltiniuose
atsakingas
projekto
vykdytojas

Pacientas
skaičiuojamas
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*Į rodiklio pasiekimo reikšmę neįskaičiuojamos šios pirminio lygio paslaugos: priklausomybės ligų psichiatro profilaktinė konsultacija; medicininė apžiūra apsvaigimui nustatyti;
psichologo psichodiagnostinis ištyrimas; psichologo konsultacija; socialinio darbuotojo konsultacija; taip pat šios antrinio lygio paslaugos: medicininė apžiūra apsvaigimui nustatyti;
psichologo, psichoterapeuto konsultacija; socialinio darbuotojo konsultacija.
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