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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.

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 šeštąjį skirsnį:
1.1.1. 1 punktą išdėstau taip:
„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“.
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1.3. Remiamos tikslinių teritorijų gyventojams skirtos veiklos kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų, traumų
ir nelaimingų atsitikimų ir mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių srityse:
1.3.1. informacijos sklaidai parengimas, informacijos sklaida, visuomenės švietimas sveikatos profilaktikos, pagrindinių rizikos veiksnių bei
sveikatai palankių prekių ir paslaugų temomis, visuomenės sveikatos raštingumo didinimas;
1.3.2. metodikų, rekomendacijų ir kt. dokumentų, reikalingų gyventojų sveikai gyvensenai ir ligų profilaktikai skatinti, rengimas;
1.3.3. tyrimų atlikimas, įgyvendinamų veiksmų bei jų poveikio stebėsena ir vertinimas;
1.3.4. sveikatos įgūdžiams formuoti skirtų teminių sveikatos mokymo kabinetų įrengimas, reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimas;
1.3.5. visuomenės sveikatos specialistų, pirminės sveikatos priežiūros ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimas gyventojų sveikatos išsaugojimo
įgūdžiams formuoti.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją;.
1.4.2. Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos universitetas;
1.4.3. Nacionalinis vėžio institutas;
1.4.4. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;
1.4.5. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją;.
1.5.2. Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos universitetas;
1.5.3. Nacionalinis vėžio institutas;
1.5.4. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;
1.5.5. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.“
1.1.2. 6 punktą išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Matavimo
Tarpinė reikšmė
Galutinė reikšmė 2023
rodiklio kodas
vienetas
2018 m. gruodžio
m. gruodžio 31 d.
31 d.
R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų
mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose
nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius
100 000 gyv.

120

105

3
R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų
mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose
nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius
100 000 gyv.

24

24

R.S.361

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų
mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose
nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius
100 000 gyv.

85

78

R.S.362

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų
mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose dėl
išorinių mirties priežasčių“

Atvejų skaičius
100 000 gyv.

130

82

R.N.631

„Tikslinių teritorijų gyventojų, žinančių, ką reiškia
gyventi sveikai, dalies padidėjimas “

Procentiniai
punktai

2

5

R.N.632

„Tikslinių teritorijų gyventojų, manančių, kad jie
atsakingi už savo sveikatą, dalies padidėjimas“

Procentiniai
punktai

1

3

P.N.633

„Įrengti teminiai sveikatos mokymo kabinetai
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre“

Skaičius

2

5

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti
specialistai“

Skaičius

100

600

Skaičius

0
5

1499
10

Skaičius

0

10

Skaičius

3000

6000

P.N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos
aprašai ir kiti dokumentai“

„Įgyvendintos priemonės, skirtos skatinti tikslinių
grupių asmenis dalyvauti sveikatinimo veikloje ir
(ar) didinančios jų sveikatos raštingumą“
P.S.372
„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo
informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei
sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“
1.1.3. 7 punktą išdėstau taip:
„7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)
P.N.619

13121“
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Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos – iki

Lietuvos
Iš viso – ne
Respublikos
Savivaldybės
Kitos viešosios
mažiau kaip valstybės biudžeto
biudžeto lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
2 615 389

461 539

Privačios lėšos

0
0

0

2 653 130
468 199
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
3. Iš viso
2 615 389
461 539
0
0
2 653 130
468 199

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Pakeičiu dvidešimt pirmojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas finansavimas
Nacionalinės lėšos
ES struktūrinių
fondų lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Respublikos
Savivaldybės
Kitos viešosios
valstybės biudžeto
biudžeto lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
133 768
0
0
133 768
4 236 535
747 624
4 198 794
740 964
Iš viso – ne
mažiau kaip

Privačios lėšos

0

5
Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES struktūrinių
fondų lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšos
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
3. Iš viso
747 624
133 768
0
4 236 535
740 964
4 198 794
Iš viso – ne
mažiau kaip

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Kitos viešosios
lėšos

Privačios lėšos

0

0

0

0

133 768

0“

2. 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 ir pripažįstu netekusia galios:
2.1. Rodiklio R.N. 631 „Tikslinių teritorijų gyventojų, žinančių, ką reiškia gyventi sveikai, dalies padidėjimas“ eilutę.
2.2. Rodiklio R.N. 632 „Tikslinių teritorijų gyventojų, manančių, kad jie atsakingi už savo sveikatą, dalies padidėjimas“ eilutę;
2.3. Rodiklio P.N. 633 „Įrengti teminiai sveikatos mokymo kabinetai Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre“ eilutę.
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