PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
ir (ar) keitimo teikianti
institucija:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

08.1.3-CPVA-V-604 ,,Greitosios medicinos pagalbos ir
transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas”

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

8.1.3 uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ tikslų yra
siekiama šiomis priemonėmis:
1) 08.1.3-CPVA-V-603 „GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS LIGŲ
PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR
PRIEINAMUMO GERINIMAS“.
2)
08.1.3-CPVA-V-605
„TUBERKULIOZĖS
PROFILAKTIKOS,
DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO
GERINIMAS“ (sudaro jungtinę priemonę kartu su priemone 08.4.2-CPVA-V618 „TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO
PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“.
3) 08.1.3-CPVA-V-612 „VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“.
4) 08.1.3-CPVA-V-608 „PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS,
DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“.

pacientų

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Kitos ministerijos
administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis
siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

5) 08.1.3-CPVA-V-611 „SKUBIOS PAGALBOS TRAUMŲ IR
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BEI IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ
ATVEJAIS INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“.
6) 08.1.3-CPVA-R-609 „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“.
7)
08.1.3-CPVA-V-607
„SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS NEĮGALIESIEMS“.
8)
08.1.3-CPVA-V-606
„ONKOLOGINIŲ
LIGŲ
PREVENCIJOS, ANKSTYVOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO
PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“.
9) 08.1.3-CPVA-V-601 „SVEIKO SENĖJIMO PASLAUGŲ
KOKYBĖS GERINIMAS“.
10) 08.1.3-CPVA-V-610 „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ
GYDYMO
IR
DIAGNOSTIKOS
PASLAUGŲ
INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS“.

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (mln. EUR):

5,945,05

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

1. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) stočių ir (ar)
skyrių aprūpinimas GMP automobiliais ir reikalinga įranga,
Ttikslinių teritorijų, kurios numatytos Sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2020 m. veiksmų plane, patvirtintame
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16
d. įsakymu Nr. V-815 (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje veiksmų planas), pacientams pervežti, greitosios
medicinos pagalbos (toliau – GMP) stočių ir (ar) skyrių aprūpinimas
GMP automobiliais, GMP paslaugoms teikti skirta įranga;
2. Tikslinių rajoninio lygmens ligoninių aprūpinimas GMP
automobiliais ir reikalinga įranga, tikslinių teritorijų, kurios
numatytos Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plane,
rajoninio lygmens ligoninių aprūpinimas GMP automobiliais ir
reikalinga įranga pacientams pervežti į sveikatos priežiūros
įstaigas;
3. Aapskričių centrų asmens sveikatos priežiūros įstaigų nurodytų ir
(ar) GMP paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros
įstaigų aprūpinimas GMP automobiliais ir reikalinga įranga
tikslinių teritorijų, kurios numatytos Sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje veiksmų plane, Sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje veiksmų plane, aprūpinimas GMP automobiliais ir
reikalinga įranga pacientams pervežti.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Šios priemonės veiklos prisidės prie priemonių
„Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos,
diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas“, „Skubios pagalbos traumų ir
nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais
infrastruktūros tobulinimas“, „Kraujotakos sistemos ligų
gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros
gerinimas“ įgyvendinimo.

Siekiami rezultatai:

Efektyvesnis GMP paslaugų teikimas laiko atžvilgiu,
taip pat bendradarbiavimo galimybių užtikrinimas tarp
skirtingų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiant
integruotas sveikatos priežiūros paslaugas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų
atrankos Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo
kriterijaus pavadinimas: Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau –
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų
planas), patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, 3 priedo ,,Traumų ir
nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir
mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties
aprašas“
ir (arba) 4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo
nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“
ir (arba) 5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo
nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo krypties
aprašas“ nuostatas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis atrankos kriterijus

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano
3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir
mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ siekia 35
punkte iškelto tikslo, 38 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 38.7.1 ir
(arba) 38.7.2 ir (arba) 38.7.3 punktuose nustatytas priemones (nustatytas
veiklas ir projektų vykdytojus) ir (arba) 4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio
mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“
siekia 29 punkte iškelto tikslo, 33 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina
33.1.8.1 ir (arba) 33.1.8.2 ir (arba) 33.1.8.3 punktuose nustatytas
priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus) ir (arba) 5 priedo
,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos
ligų mažinimo krypties srities aprašas“ siekia 20 punkte nustatyto tikslo, 24
punkte iškelto uždavinio ir įgyvendina 24.2.2.1 ir (arba) 24.2.2.2 ir (arba)
24.2.2.3 punktuose nustatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų
vykdytojus).

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
ir (ar) keitimo teikianti
institucija:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
infrastruktūros tobulinimas“
Nr. 08.4.2-CPVA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
kokybės ir prieinamumo gerinimas“

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

8.1.3 uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ tikslų yra
siekiama šiomis priemonėmis:
1) 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos,
diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.
2) 08.1.3-CPVA-V-605 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (sudaro jungtinę priemonę kartu
su priemone 08.4.2-CPVA-V-618 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.
3) 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros
tobulinimas“.
4) 08.1.3-CPVA-V-611 „Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei
išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas“.
5) 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Kitos
ministerijos
administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos),
kuriomis
siekiama
Veiksmų
programos
konkretaus
uždavinio tikslų

6) 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas
neįgaliesiems“.
7) 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir
gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“.
8) 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“.
9) 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos
paslaugų infrastruktūros gerinimas“.
10) 08.1.3-CPVA-V-604 ,,Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų
transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas”.
8.4.2 konkretus uždavinys ,,Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos
priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką
senėjimą”

Priemonei skirtų ES fondų Priemonei Nr. 08.1.3.-CPVA-V-608 skirta 4,83 mln. eurų;
Priemonei Nr. 08.4.2-CPVA-V-621 skirta 1,72 mln. eurų.
lėšų suma (mln. EUR):
Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

Pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 remiamos veiklos:
1. priklausomybės ligų centrų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar)
patalpų, susijusių su priklausomybės ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu
statyba, rekonstrukcija ir remontas;
2. priklausomybės ligų centrų įrangos ir baldų, skirtų priklausomybės ligų
profilaktikai, diagnostikai ir gydymui užtikrinti, įsigijimas;
3. priklausomybės ligų centrų aprūpinimas specialiais automobiliais mobilioms
(išvažiuojamosioms konsultacijoms) sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Pagal priemonę Nr. 08.4.2-CPVA-V-621 remiamos veiklos:
Tyrimų, analizių ir vertinimų priklausomybės ligų srityje atlikimas
1. ankstyvos intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės integracijos ir
žemo slenksčio paslaugų teikimo Lietuvoje modelio sukūrimas, išbandymas ir
įdiegimas į praktiką (reikalingų tvarkų, metodikų ir pan. parengimas, modelio
išbandymas, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų, kurias apims modelis,
specialistų mokymai dėl modelio praktinio taikymo, visuomenės informavimo
veiksmai apie kuriamą ir taikomą paslaugų teikimo modelį);
2. psichikos sveikatos centrų specialistų kvalifikacijos tobulinimas, mokymo
programų, skirtų psichikos sveikatos centrų specialistų kvalifikacijai tobulinti,
parengimas bei priklausomybės ligų ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio
gydymo psichikos sveikatos centruose metodikų, rekomendacijų parengimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Šios priemonės veiklos prisidės prie priemonės
„Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“ įgyvendinimo.

Siekiami rezultatai:

Didėjanti asmenų, kenčiančių nuo priklausomybės
ligų, kuriems suteiktos gydymo ir socialinės
integracijos paslaugos, aprėptis.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų
atrankos Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo
kriterijaus pavadinimas: Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų
plano patvirtinimo“ 2 priedo ,,Priklausomybės nuo
alkoholio
bei
kitų
psichoaktyviųjų
medžiagų
prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos
paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“
nuostatas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis atrankos kriterijus

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Jei kreipiamasi paramos finansavimo pagal priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-608 veiklas, būtina
įsitikinti, ar projekto veiklos ir pareiškėjai yra numatyti bent viename iš Sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 2 priedo ,,Priklausomybės nuo alkoholio bei
kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos paslaugų
prieinamumo didinimo krypties aprašas“ punktų:
1. veikla „priklausomybės ligų centrų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir
(ar) patalpų, susijusių su priklausomybės ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu
statyba, rekonstrukcija ir remontas“ - turi atitikti 9.3 punktą. Pareiškėjas pagal
minėtą punktą nurodytas 12.1 punkte.
2. veikla „priklausomybės ligų centrų įrangos ir baldų, skirtų priklausomybės ligų
profilaktikai, diagnostikai ir gydymui užtikrinti, įsigijimas“ - turi atitikti 9.3 punktą.
Pareiškėjas pagal minėtą punktą nurodytas 12.1 punkte.
3. veikla „priklausomybės ligų centrų aprūpinimas specialiais automobiliais
mobilioms (išvažiuojamosioms konsultacijoms) sveikatos priežiūros paslaugoms
teikti“ – turi atitikti 9.3 punktą. Pareiškėjas pagal minėtą punktą nurodytas 12.1
punkte.
Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 08.4.2-CPVA-V-621 veiklas, būtina įsitikinti,
ar projekto veiklos ir pareiškėjai yra numatyti bent viename iš to paties dokumento 9.1.,
9.4., 9.5.1., 9.5.2., 9.5.3., 9.5.7., 9.5.9., 9.6., 12.1. ir 12.3. punktų.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 08.1.3.-CPVA-V-608 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
kokybės ir prieinamumo gerinimas“
Nr. 08.4.2-CPVA ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“

Kitos
ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos
konkretaus
uždavinio tikslų

8.1.3 konkretus uždavinys „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos
netolygumus“
8.4.2 konkretus uždavinys ,,Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos
priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką
senėjimą”
1) Nr. 08.4.2-CPVA-V-618 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų
kokybės ir prieinamumo gerinimas“
2) Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“
3) Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“
4) Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 ,,Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika,
sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“
5) Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“
6) Nr. 08.4.2- ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“
(tęsinys kitoje skaidrėje)

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
ir (ar) keitimo teikianti
institucija:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Kitos
ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos
konkretaus
uždavinio tikslų

tęsinys

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (mln. EUR):

Priemonei Nr. 08.1.3.-CPVA-V-608 skirta 4,83 mln. eurų;
Priemonei Nr. 08.4.2- CPVA ESFA -V-621 skirta 1,72 mln. eurų.

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

7) Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo
ir sveiko senėjimo srityje“
8) Nr. 08.4.2-CPVA-V-616 „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“; Nr. 08.4.2-CPVA-V-615 „Galvos smegenų
kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-625 „Sveikatos priežiūros paslaugų traumų ir nelaimingų
atsitikimų bei kitų išorinių priežasčių atvejais kokybės ir prieinamumo gerinimas“; Nr.
08.4.2-CPVA-V-627 „Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės
ir prieinamumo gerinimas“.

Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

Pagal priemonę Nr. 08.4.2- CPVA ESFA -V-621 remiamos veiklos:
Tyrimų, analizių ir vertinimų priklausomybės ligų srityje atlikimas
1. ankstyvos intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės integracijos ir žemo
slenksčio paslaugų teikimo Lietuvoje modelio sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas į
praktiką (reikalingų tvarkų, metodikų ir pan. parengimas, modelio išbandymas, sveikatos
priežiūros ir kitų įstaigų, kurias apims modelis, specialistų mokymai dėl modelio
praktinio taikymo, visuomenės informavimo veiksmai apie kuriamą ir taikomą paslaugų
teikimo modelį);
2. psichikos sveikatos centrų specialistų kvalifikacijos tobulinimas, mokymo programų,
skirtų psichikos sveikatos centrų specialistų kvalifikacijai tobulinti, parengimas bei
priklausomybės ligų ankstyvos diagnostikos ir ambulatorinio gydymo psichikos
sveikatos centruose metodikų, rekomendacijų parengimas.

1. ankstyvos intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės integracijos ir
žemo slenksčio paslaugų teikimo Lietuvoje modelio sukūrimas, išbandymas ir
įdiegimas į praktiką (metodikų ir pan. dokumentų, skirtų modeliui
įgyvendinti, parengimas, kokybinio kompleksinio tyrimo atlikimas,
modelio išbandymas, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų, kurias apims modelis,
specialistų mokymai dėl modelio praktinio taikymo, visuomenės informavimo
veiksmai apie kuriamą ir taikomą paslaugų teikimo modelį ir kt.);
2. Mokymo programų, skirtų psichikos sveikatos centrų specialistų
kvalifikacijai tobulinti, parengimas, psichikos sveikatos centrų specialistų
kvalifikacijos tobulinimas, priklausomybės ligų ankstyvos diagnostikos ir
ambulatorinio gydymo psichikos sveikatos centruose metodikų,
rekomendacijų parengimas ir įgyvendinimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Šios priemonės veiklos prisidės prie priemonės
„Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinimo.

Siekiami rezultatai:

16-je savivaldybių įdiegtas efektyvus viešųjų asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
modelis, pagerinantis sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms.
Didėjanti pakaitinio gydymo aprėptis.
Pagerėję psichikos sveikatos centrų specialistų
gebėjimai kokybiškai
teikti psichikos sveikatos
priežiūros paslaugas tikslinėms grupėms didinimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis atrankos kriterijus

Keitimas

Projektų
atrankos Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
kriterijaus pavadinimas: 2014–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V815 „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023
metų veiksmų plano patvirtinimo“ 2 priedo ,,Priklausomybės nuo
alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo
bei socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties
aprašas“ nuostatas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis atrankos kriterijus

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 08.1.3.-CPVA-V-608 veiklas, būtina
įsitikinti, ar projekto veiklos ir pareiškėjai yra numatyti bent viename iš Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl
sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano patvirtinimo“ 2
priedo ,,Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos,
gydymo bei socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“
9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.5.1 punktuose.
Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 08.4.2- CPVA ESFA -V-621 veiklas.
Būtina įsitikinti, ar projekto veiklos yra numatytos bent viename iš Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, 2 priedo ,,Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų
psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos
paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ (toliau – Aprašas) 9.1, 9.4,
9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.7, 9.5.9, 9.6 papunkčių ir ar pareiškėjas yra numatyti bent
viename iš to paties dokumento 9.1, 9.4, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.7, 9.5.9, 9.6, atitinka
Aprašo 12.1 numatytą vykdytoją ir 12.3 punktų.

