
 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA 

 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ,,SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES 

DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

PRIEMONĖ NR. 08.4.2-ESFA-R-615 ,,SOCIALINĖS PARAMOS PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS PACIENTAMS, ĮGYVENDINIMAS“ 
 

1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir 

prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkuliozės 

srityje, įgyvendinimas (Netolygumų plano 1 priedo 23.16 papunktis). 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. savivaldybių administracijos; 

1.4.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su 

teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. savivaldybių administracijos; 

1.5.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su 

teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija.  

 

3. Projektų atrankos būdas  

Regionų projektų planavimas.  

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra. 
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5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių 

Netaikoma.  

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai  

 

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 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Galutinė reikšmė 2023 

m. gruodžio 31 d. 

P.N.604 ,,Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo 

suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto 

talonų dalinimas ir kelionės išlaidų 

kompensavimas) tuberkuliozės ambulatorinio 

gydymo metu“ 

Asmenys 1200 2400 

R.N.617 „Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų 

nutraukto gydymo atvejų dalis“ (be dauginio 

atsparumo vaistams (DAV) 

Procentai  5 3 

R.N.618 „Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai 

patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“ 

Procentai 83 85 
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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 

850 000,00 75 000,00 75 000,00 0 75 000,00 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

850 000,00 75 000,00 75 000,00 0 75 000,00 0 0 

 

 

_______________________ 

 


