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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2016 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-753 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO
„SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ JUNGTINĖS
PRIEMONĖS NR. J02-CPVA-V „TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS,
DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO
GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2020 m.
d. Nr. VVilnius
Vykdydamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 3 d. potvarkį
Nr. 24 „Dėl sveikatos apsaugos ministro A. Verygos nusišalinimo“,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVAV „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-753 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8
PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“
JUNGTINĖS PRIEMONĖS NR. J02-CPVA-V„TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS,
DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS
TUBERKULIOZĖS BEI ŪMIŲ INFEKCINIŲ IR LĖTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ LIGŲ
SRITYSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS“.
2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V
„Tuberkuliozės pProfilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo
sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami
ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus
projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, (toliau – Veiksmų
programa) 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr.
J02-CPVA-V „Tuberkuliozės pProfilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“
(toliau – TB pPriemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus
projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo
priežiūrą.“
3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
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„2. Jungtinė TB pPriemonė jungia iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)
finansuojamą priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 „Tuberkuliozės pProfilaktikos, diagnostikos ir
gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių
kvėpavimo takų ligų srityse“ ir iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) finansuojamą priemonę
Nr. 08.4.2-CPVA-V-618 „Tuberkuliozės pProfilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės
ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų
srityse“.“
4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. TB pPriemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau –
įgyvendinančioji institucija).“
5. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Priemonės tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo
tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo., taip pat
stiprinti ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų profilaktiką, diagnostiką, gydymą ir
užtikrinti efektyvų šių ligų valdymą ir kontrolę. Pagal Aprašą remiamos šios kompleksinės
veiklos, skirtos tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų profilaktikos,
diagnostikos ir gydymo efektyvumui didinti, vadovaujantis Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų
plano 1 priedu „Tuberkuliozės pProfilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo
tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse krypties aprašas“:
9.1. veiklos, finansuojamos ERPF lėšomis:
9.1.1. asmens sveikatos priežiūros įĮstaigų, teikiančių viešąsias stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostikos ir
gydymo srityjse, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su tuberkuliozės bei
ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, statyba,
rekonstrukcija ir remontas;
9.1.2. automobilių, skirtų mobilioms konsultacijoms tuberkulioze sergantiems
pacientams teikti bei mobilių brigadų priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje tuberkuliozės srityje
dirbančių specialistų mokymams vykdyti, įsigijimas;
9.1.3. tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observved treatment short
course) kabinetų įrengimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje: patalpų, susijusių su tuberkuliozės ligų
profilaktika, diagnostika ir gydymu, rekonstrukcija, remontas, medicinos įrangos ir priemonių, baldų,
kompiuterinės technikos įsigijimas;
9.1.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas
ligoniams, sergantiems atsparia vaistams tuberkuliozės forma, ir kurie bus gydomi iki kol jie gyvens,
infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas nepagydomiems tuberkulioze sergantiems pacientams:
patalpų rekonstrukcija ir remontas, paslaugoms teikti reikalingos įrangos įsigijimas;
9.1.5. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostikos ir
gydymo srityjse, aprūpinimas reikiama infrastruktūra (įranga, tikslinės transporto priemonės),
priemonėmis, skirtomis veiksmingai šių ligų įrangos, skirtos tuberkuliozės diagnostikai ir gydymui bei
efektyviam valdymui užtikrinti, įsigijimas;
9.1.6. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdančių mikroskopijos centrų funkcijas,
įrangos, reikalingos tuberkuliozės diagnostikai ir laboratoriniams tyrimams atlikti, įsigijimas ir (ar)
atnaujinimas bei patalpų pritaikymas, siekiant užtikrinti personalo apsaugą nuo pavojingo
tuberkuliozės užkrato: patalpų, susijusių su tuberkuliozės diagnostika ir laboratoriniais tyrimais,
rekonstrukcija ir remontas, įrangos įsigijimas.
9.2.
veiklos, finansuojamos ESF lėšomis:
9.2.1. visuomenės informavimas apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę ir
apsisaugojimo nuo jos būdus: informacinės medžiagos rengimas, gamyba ir sklaida;
9.2.2. sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir
kontrolės klausimais, šiam tikslui skirtų mokymo rekomendacijų parengimas;
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9.2.3. sveikatos specialistų mokymai tuberkuliozės epidemiologinės priežiūros,
profilaktikos ir kontrolės tobulinimo klausimais;
9.2.4. nacionalinių tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo metodikų parengimas;
9.2.5. tikslinių priemonių, sudarančių sąlygas pagerinti ūmių infekcinių ir lėtinių
kvėpavimo takų ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą ir
užtikrinti efektyvų šių ligų valdymą ir kontrolę, įgyvendinimas.“
6. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Pareiškėjui siekiant optimalių projekto įgyvendinimo rezultatų, kaip numatyta
Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano 1 priede „Tuberkuliozės pProfilaktikos, diagnostikos
ir gydymo efektyvumo didinimo tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų
srityse krypties aprašas“, ir ten, kur galima, teikiant projektinį pasiūlymą, rekomenduojama pasirinkti
vykdyti ERPF ir ESF lėšomis finansuojamas veiklas, kurios sistemiškai papildytų viena kitą.“
7. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pagal Aprašą remiamų veiklų valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti iki 201820
m. III ketvirčio pabaigos.“
8. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra:
Finansavimo
šaltinis

Veiklos
Nr.
(Aprašo
punktas)

ERPF

9.1.1.

Veikla

Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų,
teikiančių viešąsias
stacionarines asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas tuberkuliozės
bei ūmių infekcinių ir
lėtinių kvėpavimo takų
ligų diagnostikos ir
gydymo srityjse,
infrastruktūros
modernizavimas: statinių
ir (ar) patalpų, susijusių
su tuberkuliozės bei ūmių
infekcinių ir lėtinių
kvėpavimo takų ligų
profilaktika, diagnostika
ir gydymu, statyba,
rekonstrukcija ir remontas

VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos
klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Kauno
klinikinė ligoninė,
VšĮ Klaipėdos
universitetinė
ligoninė,
Sveikatos apsaugos
ministerija ir (ar)
jai pavaldžios
įstaigos pagal
kompetenciją:
Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
priežiūros
laboratorija,
Ekstremalių
sveikatai situacijų
centras,
Nacionalinis

VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Kauno klinikinė
ligoninė, VšĮ
Klaipėdos
universitetinė
ligoninė,
Sveikatos apsaugos
ministerija ir (ar) jai
pavaldžios
įstaigos pagal
kompetenciją:
Nacionalinė
visuomenės
sveikatos priežiūros
laboratorija,
Ekstremalių
sveikatai situacijų
centras, Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras.
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9.1.2.

Automobilių, skirtų
mobilioms konsultacijoms
tuberkulioze sergantiems
pacientams teikti bei
mobilių brigadų priskirtoje
aptarnaujamoje teritorijoje
tuberkuliozės srityje
dirbančių specialistų
mokymams vykdyti,
įsigijimas

9.1.3.

Tiesiogiai stebimo gydymo
kurso (DOTS, angl.
directly observved
treatment short course)
kabinetų įrengimas asmens
sveikatos priežiūros
įstaigose, teikiančiose
stacionarines asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas tuberkuliozės
srityje: patalpų, susijusių
su tuberkuliozės ligų
profilaktika, diagnostika ir
gydymu, rekonstrukcija,
remontas, medicinos
įrangos ir priemonių,
baldų, kompiuterinės
technikos įsigijimas

9.1.4.

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų,
teikiančių asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas ligoniams,
sergantiems atsparia
vaistams tuberkuliozės
forma, ir kurie bus gydomi
iki kol jie gyvens,
infrastruktūros sukūrimas
ir pritaikymas
nepagydomiems
tuberkulioze sergantiems
pacientams: patalpų
rekonstrukcija ir remontas,
paslaugoms teikti
reikalingos įrangos
įsigijimas

9.1.5.

Asmens
priežiūros
teikiančių

visuomenės
sveikatos centras.
VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos
klinikos, Lietuvos
sveikatos mokslų
universiteto ligoninė
Kauno klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė
VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos
klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė, VšĮ
Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Alytaus
apskrities
tuberkuliozės
ligoninė
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Alytaus
apskrities
tuberkuliozės
ligoninė

sveikatos Lietuvos sveikatos
įstaigų, mokslų universiteto
viešąsias

VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė
VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Alytaus apskrities
tuberkuliozės ligoninė

Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
Alytaus apskrities
tuberkuliozės ligoninė

Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
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stacionarines
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugas tuberkuliozės
bei ūmių infekcinių ir
lėtinių kvėpavimo takų
ligų diagnostikos ir
gydymo
srityjse,
aprūpinimas reikiama
infrastruktūra (įranga,
tikslinės
transporto
priemonės),
priemonėmis, skirtomis
veiksmingai šių ligų
įrangos,
skirtos
tuberkuliozės
diagnostikai, ir gydymui
bei efektyviam valdymui
užtikrinti, įsigijimas;

9.1.6.

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų,
vykdančių mikroskopijos
centrų funkcijas, įrangos,
reikalingos tuberkuliozės
diagnostikai ir
laboratoriniams tyrimams
atlikti, įsigijimas ir (ar)
atnaujinimas bei patalpų
pritaikymas, siekiant
užtikrinti personalo
apsaugą nuo pavojingo
tuberkuliozės užkrato:
patalpų, susijusių su
tuberkuliozės diagnostika
ir laboratoriniais tyrimais,
rekonstrukcija ir remontas,
įrangos įsigijimas

ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Vilniaus
universiteto
ligoninės Santaros
klinikos, VšĮ
Kauno klinikinė
ligoninė, VšĮ
Klaipėdos
universitetinė
ligoninė,
Sveikatos apsaugos
ministerija ir (ar)
jai pavaldžios
įstaigos pagal
kompetenciją:
Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
priežiūros
laboratorija,
Ekstremalių
sveikatai situacijų
centras,
Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras.
VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos
klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Marijampolės
ligoninė,
VšĮ Utenos ligoninė,
VšĮ Tauragės
ligoninė,
VšĮ Telšių ligoninė,
VšĮ Alytaus
apskrities

ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santaros klinikos,
VšĮ Kauno klinikinė
ligoninė, VšĮ
Klaipėdos
universitetinė
ligoninė,
Sveikatos apsaugos
ministerija ir (ar) jai
pavaldžios
įstaigos pagal
kompetenciją:
Nacionalinė
visuomenės
sveikatos priežiūros
laboratorija,
Ekstremalių
sveikatai situacijų
centras, Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras.

VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Marijampolės
ligoninė,
VšĮ Utenos ligoninė,
VšĮ Tauragės ligoninė,
VšĮ Telšių ligoninė,
VšĮ Alytaus apskrities
tuberkuliozės ligoninė
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tuberkuliozės
ligoninė

Visuomenės informavimas
apie tuberkuliozės
epidemiologinę būklę ir
apsisaugojimo nuo jos
būdus: informacinės
medžiagos rengimas,
gamyba ir sklaida

9.2.2.

Sergančiųjų tuberkulioze ir
jų šeimos narių mokymai
tuberkuliozės profilaktikos
ir kontrolės klausimais,
šiam tikslui skirtų mokymo
rekomendacijų parengimas

ESF

9.2.1.

Sveikatos apsaugos
ministerija,
Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centras,
VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos
klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Alytaus
apskrities
tuberkuliozės
ligoninė,
Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras
VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos
klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,

Sveikatos apsaugos
ministerija,
Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centras,
VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Alytaus apskrities
tuberkuliozės ligoninė,
Nacionalinis
visuomenės sveikatos
centras

VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės
Santariškiųos klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
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9.2.3.

Sveikatos specialistų
mokymai tuberkuliozės
epidemiologinės
priežiūros, profilaktikos ir
kontrolės tobulinimo
klausimais

9.2.4.

Nacionalinių
tuberkuliozės diagnostikos
ir gydymo metodikų
parengimas

9.2.5.

Tikslinių priemonių,
sudarančių sąlygas
pagerinti ūmių
infekcinių ir lėtinių
kvėpavimo takų ligų
profilaktikos,
diagnostikos, gydymo
paslaugų kokybę ir
prieinamumą ir
užtikrinti efektyvų šių
ligų valdymą ir
kontrolę,

VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Alytaus
apskrities
tuberkuliozės
ligoninė,
Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centras,
Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras
Vilniaus
universitetas,
Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas,
Sveikatos priežiūros
ir farmacijos
specialistų
kompetencijų
centras,
Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centras,
Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras
Vilniaus
universitetas,
Lietuvos sveikatos
mokslų
universitetas,
Lietuvos
pulmonologų
draugija,
Lietuvos
pulmonologų ir
alergologų draugija,
Lietuvos vaikų
pulmonologų
draugija

VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Alytaus apskrities
tuberkuliozės ligoninė,
Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centras,
Nacionalinis
visuomenės sveikatos
centras

VšĮ Vilniaus
universiteto
ligoninė Santaros
klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,

VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninė
Santaros klinikos,
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninė Kauno
klinikos,
VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Klaipėdos ligoninė,
VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,

Vilniaus universitetas,
Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas,
Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų
kompetencijų centras,
Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centras,
Nacionalinis
visuomenės sveikatos
centras

Lietuvos
pulmonologų
draugija,
Lietuvos
pulmonologų ir
alergologų draugija,
Lietuvos bendrosios
praktikos gydytojų
draugija,
Lietuvos vaikų
pulmonologų
draugija,
Lietuvos pediatrų
draugija, Lietuvos
slaugos specialistų
draugija
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įgyvendinimas

VšĮ Respublikinė
Panevėžio ligoninė,
VšĮ Kauno
klinikinė ligoninė,
VšĮ Klaipėdos
universitetinė
ligoninė,
Sveikatos apsaugos
ministerija ir (ar)
jai pavaldžios
įstaigos pagal
kompetenciją:
Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
priežiūros
laboratorija,
Ekstremalių
sveikatai situacijų
centras,
Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras.

VšĮ Kauno klinikinė
ligoninė, VšĮ
Klaipėdos
universitetinė
ligoninė,
Sveikatos apsaugos
ministerija ir (ar) jai
pavaldžios
įstaigos pagal
kompetenciją:
Nacionalinė
visuomenės
sveikatos priežiūros
laboratorija,
Ekstremalių
sveikatai situacijų
centras, Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras.“

9. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. balandžio 23 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P3.1 (5), 2016 m. kovo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-13.1 (15). Aprašo 9.1 papunktyje nurodytos
projekto veiklos ir pareiškėjai turi atitikti numatytus Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano
1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties
aprašas“ 23.5, 23.15, 24.1, 24.2.3, 24.2.4, 24.3, 24.5 ir 24.10 papunkčiuose numatytas veiklas ir
pareiškėjus, Aprašo 9.2 papunktyje nurodytos veiklos – 1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos,
diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ 23.1, 23.2, 23.3, 23.13, 23.14 ir 23.15
papunkčiuose numatytas veiklas ir pareiškėjus.“
10. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Tinkama projekto tikslinė grupė yra:
24.1. tuberkulioze sergantys pacientai (vaikai ir suaugusieji), jų artimieji ir jų aplinkos
žmonės, sveikatos priežiūros specialistai ir kiti asmenys arba jų grupės, turinčios riziką sirgti
tuberkulioze.
24.2. sveikatos priežiūros specialistai ir Lietuvos savivaldybių gyventojai, kuriems
taikomos tikslinės profilaktikos diagnostikos ir gydymo priemonės ūmių infekcinių ir lėtinių
kvėpavimo takų ligų atveju.“
11. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Projektai, pagal kuriuos numatoma atnaujinti pastatus atliekant paprasto remonto
darbus, turi prisidėti prie nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės
priklausomybės, religijos principo įgyvendinimo, t. y. pareiškėjas paraiškoje privalo numatyti ir
projekte įgyvendinti bent vieną priemonę, pritaikytą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams
Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su
negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d.
įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia
reikmėms“ patvirtinimo“, 7 skyriuje „Negyvenamieji pastatai“, ir (arba) 9 skyriuje „Sanitarinės
patalpos“ ir (arba) 10 skyriuje „Teritorijų ir pastatų elementai“ nurodytą priemonę. Taip pat neturi
būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo
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įgyvendinimui.“
12. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Pagal šį Aprašą projektų tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:
Išlaidų
kategorijos Nr.
1.
2.
3.

4.

Išlaidų kategorijos
pavadinimas
Žemė
Nekilnojamasis turtas
Statyba,
rekonstravimas,
remontas ir kiti
darbai

Įranga, įrenginiai ir
kitas turtas

Reikalavimai ir paaiškinimai

ES struktūrinis
fondas, iš
kurio
finansuojama

Netinkama finansuoti
Netinkama finansuoti
Apribojimai netaikomi (įgyvendinant Aprašo
9.1 papunktyje nurodytas veiklas).
Apribojimai netaikomi, įgyvendinant Aprašo
9.1 papunktyje nurodytas veiklas, išskyrus
Aprašo 9.1.3 veiklai nurodytą tinkamą
finansuoti įrangą, baldus (stalas, kėdė, spintos
vaistams ir drabužiams), asmens apsaugos
priemones, bakteriocidines lempas.
Tinkamos finansuoti įrangos ir priemonių
įsigijimo išlaidos, kurios reikalingos Aprašo
9.2.2 ir 9.2.3 papunkčiuose nurodytoms
veikloms (mokymams) vykdyti.

ERPF

ERPF / ESF

Pagal Aprašo 9.2.5 veiklą tinkamos
finansuoti priemonės, skirtos prevencijai
ir apsaugai nuo ūmių infekcinių ir lėtinių
kvėpavimo takų ligų plitimo.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamų finansuoti projekto tiesioginių veiklų,
kurių išlaidos nepriskirtos biudžeto 3 ir 4
kategorijoms, vykdymo išlaidos:
- projektą vykdančio personalo darbo
užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems
fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines),
autorines ar kitas sutartis išlaidos (įgyvendinant
Aprašo 9.2 papunktyje nurodytas veiklas);
- investicijų projekto parengimo išlaidos
(įgyvendinant Aprašo 9.1 papunktyje nurodytas
veiklas);
- projektą
vykdančio
personalo
komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos
(pagal Aprašo 37 punktą) (įgyvendinant Aprašo
9.2 papunktyje nurodytas veiklas);
- projekto veiklose dalyvaujančių asmenų
dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos
(įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytas
veiklas);
- galimybių studijos, tyrimų, studijų,
metodikų rengimo, mokymų organizavimo ir
vykdymo, leidybos ir panašios išlaidos
(įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytas
veiklas);
- kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos
išlaidos (įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje
nurodytas veiklas).

ERPF / ESF
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6.

Informavimas apie
projektą

7.

Netiesioginės išlaidos
ir kitos išlaidos pagal
fiksuotąją projekto
išlaidų normą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos
privalomos viešinimo priemonės pagal
Projektų taisyklių 450 punktą.

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų
norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama
vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.

ERPF / ESF

ERPF / ESF

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo
instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių
fondų reikalavimams, kurios skelbiamos adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/20142020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondureikalavimams.
13. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:
„37. Apraše numatytos Lietuvos teritorijoje komandiruočių, kelionių ar stažuočių metu
patirtos kelionių išlaidos finansuojamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m.
balandžio 24 d. Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą su
vėlesniais pakeitimais (įkainio dydis nebus keičiamas projekto įgyvendinimo metu). Projekte
numatytoms projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų
išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19
d. patvirtinta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, su vėlesniais
pakeitimais. Įgyvendinant 9.2.3 veiklą, susijusią su sveikatos priežiūros specialistų mokymo
organizavimu ir vykdymu, projektą vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos,
apmokamos taikant Valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotojo įkainio nustatymo,
naudojant 1 720 valandų standartinį metinį darbo laiką, metodiką. Projekto veikloms vykdyti
reikalingos renginio organizavimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai
nustatyti Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 13 d. Renginio organizavimo fiksuotojo
įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje. Šiame punkte nurodytos ataskaitos skelbiamos ES struktūrinių
fondų
svetainėje
adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaiduapmokejimo-tyrimai. Šiame punkte nurodyta fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų normų nustatymo tvarka
taikoma Aprašo 35 punkte nurodytoms 3–6 išlaidų kategorijoms.
14. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:
„41. Galimi pareiškėjai turi Ministerijai pateikti raštu dviem egzemplioriais pateikti
projektinį pasiūlymą dėl valstybės projektų įgyvendinimo iki Ministerijos kvietime teikti projektinį
pasiūlymą nurodytos datos pagal formą, nustatytą Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašeo 5
priede, taip pat kartu su projektiniu pasiūlymu Pareiškėjas turi pateikti užpildytą galimo
pareiškėjo (partnerio) deklaraciją pagal formą, nustatytą Valstybės projektų planavimo
tvarkos aprašo 6 priede. Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašas ir jo priedai skelbiami
Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.“
15. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:
„42. Įgyvendinant Aprašo 9.1 papunktyje nurodytas veiklas, kartu su projektiniu pasiūlymu
Apraše nurodyti galimi pareiškėjai turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų
projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų,
rengimo metodiką. Ši metodika skelbiama www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu turi
būti pateikiami Word ir PDF formatais į elektroninę laikmeną įrašyti projektinis pasiūlymas ir
investicijų projektas, taip pat Excel ir PDF formatais į elektroninę laikmeną įrašyti jo priedai –
sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės. Europos
Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką (toliau –
Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų
svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą,
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reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti,
ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma,
išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas,
kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius,
fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 eurų (trys šimtai tūkstančių
eurų). Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo
priedai – sąnaudų naudos analizės (toliau – SNA) ir (arba) sąnaudų veiksmingumo analizės
(SVA) rezultatų lentelės MS Excel formatu.“
16. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:
„43. Įgyvendinant Aprašo 9.1 papunktyje nurodytas veiklas investicijų projekte turi būti
išnagrinėtos ir palygintos projekto įgyvendinimo alternatyvos., vadovaujantis Investicijų projektų
rengimo metodikos 4 priedu. Pareiškėjas savo nuožiūra gali nagrinėti ir kitas (papildomas)
alternatyvas. Alternatyvoms palyginti ir optimalios alternatyvos pasirinkimui pagrįsti turi būti
naudojamas projekto įgyvendinimo alternatyvos analizės metodas, nurodytas Optimalios projekto
įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje, kuri skelbiama
www.esinvesticijos.lt.“
17. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:
„44. Aprašo 42–43 punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi, jei projektu siekiama
investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į
nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba)
importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto
nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), neviršija
300 000 eurų, taip pat kai projekte numatoma vykdyti tik Aprašo 9.2.1–9.2.45 papunkčiuose
nurodytas veiklas.“
18. Pakeičiu 1 priedą:
18.1. pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos
turi atitikti bent vieną iš veiklų,
veiklos atitinka bent vieną iš
nurodytų šio Projektų finansavimo
projektų finansavimo sąlygų
sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 9.1.1–
apraše nurodytų veiklų.
9.1.6 ir 9.2.1–9.2.45 papunkčiuose.
Informacijos šaltinis: paraiška.“
18.2. pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„7.2. Projekto įgyvendinimo
Informacijos šaltinis: investicijų
alternatyvos pasirinkimas
projektas ir kartu su juo pateikta
pagrįstas sąnaudų efektyvumo
alternatyvų vertinimo ir sąnaudų
rodikliu.
naudos analizė(jei teikiamas).
(Šis vertinimo aspektas taikomas
projektams, kuriems įgyvendinti
teikiamas investicijų projektas
(pagal Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių 671 punktą)
kartu su sąnaudų efektyvumo
skaičiuokle.
Įgyvendinančioji institucija
vertina atitiktį šiam vertinimo
aspektui tik tais atvejais, jei

(Įgyvendinančioji
institucija,
pildydama projekto
tinkamumo
finansuoti
vertinimo lentelę,
perkelia
Ministerijos atlikto
projektinio
pasiūlymo
vertinimo išvadą ir
skiltyje
„Komentarai“
nurodo šios išvados
pavadinimą ir datą)
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projektas atrenkamas projektų
konkurso būdu arba tęstinės
projektų atrankos būdu. Kitais
atvejais atitiktį šiam vertinimo
aspektui vertina ministerija arba
Regioninės plėtros departamentas
prieš tai, kai projektas
įtraukiamas į valstybės arba
regiono projektų sąrašą. Visais
atvejais vertinama vadovaujantis
Investicijų projektų rengimo
metodika ir Kokybės metodika.
Šis vertinimo aspektas netaikomas
projekto įgyvendinimo metu ir
techninės paramos projektams.)
Projekto
įgyvendinimo
alternatyvos
pasirinkimas
pagrįstas
sąnaudų
veiksmingumo analizės (toliau –
SVA) rodikliu.
(Šis vertinimo aspektas taikomas
projektams, kuriems įgyvendinti
teikiamas investicijų projektas
(pagal Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių 671 punktą)
ir investicijų projektų skaičiuoklė,
kuriuose alternatyvų analizė ir
palyginimas atlikti taikant SVA
metodą.
Įgyvendinančioji
institucija
vertina atitiktį šiam vertinimo
aspektui tik tais atvejais, jei
projektas atrenkamas projektų
konkurso būdu arba tęstinės
projektų atrankos būdu. Kitais
atvejais atitiktį šiam vertinimo
aspektui vertina ministerija arba
Regioninės
plėtros
departamentas. Kai projektas
įgyvendinamas
viešojo
ir
privataus sektorių partnerystės
būdu, ministerijos ar Regioninės
plėtros departamento sprendimas
priimamas atsižvelgiant į viešosios
įstaigos
Centrinės
projektų
valdymo
agentūros
pateiktą
vertinimo išvadą dėl partnerystės
ar koncesijos projekto socialinės
ir ekonominės naudos. Visais
atvejais vertinama vadovaujantis

(Jei šį bendrojo
reikalavimo
vertinimo aspektą
vertina ne
įgyvendinančioji
institucija,
pildydama
tinkamumo
finansuoti
vertinimo lentelę,
ji perkelia
ministerijos ar
Regioninės plėtros
departamento
atlikto projektinio
pasiūlymo
vertinimo išvadą ir
skiltyje
„Komentarai“
nurodo šios
išvados
pavadinimą ir
datą.)“.
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Investicijų projektų rengimo
metodika ir Kokybės metodika.
Šis vertinimo aspektas
netaikomas techninės paramos
projektams ir projekto
įgyvendinimo metu, išskyrus
atvejus, kai taikomi Projektų
administravimo ir finansavimo
taisyklių 196.1 arba 196.5
papunkčio reikalavimai.)
Socialinės apsaugos ir darbo ministras,
atliekantis sveikatos apsaugos ministro funkcijas
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