LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2017 M. LAPKRIČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1291 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO
„SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO
PRIEMONĖS NR. 08.1.3-CPVA-R-609 „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-407
Vilnius
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“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1291 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki:
Iš viso:
Iš viso lėšų iki:
ES struktūrinių fondų Lietuvos Respublikos Projektų vykdytojų
Europos regioninės valstybės
biudžeto lėšos, Eur
plėtros fondo lėšų, lėšų, Eur
Eur
iki 29 275 296,00 iki 24 884 000,00 iki 2 195 648,00 (du iki 2 195 648,00 (du
(dvidešimt
devyni (dvidešimt
keturi milijonai
šimtas milijonai
šimtas
milijonai du šimtai milijonai
aštuoni devyniasdešimt penki devyniasdešimt penki
septyniasdešimt penki šimtai
tūkstančiai šeši šimtai tūkstančiai šeši šimtai
tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt keturi keturiasdešimt
keturiasdešimt
devyniasdešimt šeši) tūkstančiai) eurų
aštuoni) eurų
aštuoni) eurų“
eurų
2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:
Regiono pavadinimas
ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur
Alytaus
1 230 854,00
Kauno
4 898 015,00
Klaipėdos
2 845 980,00
Marijampolės
1 387 285,00
Panevėžio
1 938 694,00
Šiaulių
2 294 253,00

2
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Iš viso:

836 078,00
1 189 454,00
1 148 819,00
7 114 568,00
24 884 000,00“

3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos
projektų sutartys, pagal regionus:
Regiono
pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma metams, Eur
2016
2017
2018 m.
2019 m.
m.
m.

Alytaus

0

0

369 256,00

861 598,00

0

Iš viso
konkrečiam
regionui per
2014–2020 m.
1 230 854,00

Kauno

0

0

1 469 405,00

3 428 610,00

0

4 898 015,00

Klaipėdos

0

0

853 794,00

1 992 186,00

0

2 845 980,00

Marijampolės

0

0

416 186,00

971 099,00

0

1 387 285,00

Panevėžio

0

0

581 608,00

1 357 086,00

0

1 938 694,00

Šiaulių

0

0

688 276,00

1 605 977,00

0

2 294 253,00

Tauragės

0

0

250 823,00

585 255,00

0

836 078,00

Telšių

0

0

356 836,00

832 618,00

0

1 189 454,00

Utenos

0

0

344 646,00

804 173,00

0

1 148 819,00

Vilniaus

0

0

2 134 370,00

4 980 198,00

0

7 114 568,00

Iš viso
regionams
konkrečiais
metais:

0

0

7 465 200,00

17 418 800,00

2020 m.

0

24 884 000,00“

4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos
deklaruotinomis, pagal regionus:
Regiono
pavadinimas

2017 m.

Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės

0
0
0
0

ES struktūrinių fondų lėšų suma metams, Eur
2018 m.
2019 m.
2020 m.
2021 m.

0
0
0
0

307 713,00
1 224 504,00
711 495,00
346 821,00

615 428,00
2 449 007,00
1 422 990,00
693 643,00

307 713,00
1 224 504,00
711 495,00
346 821,00

Iš viso
konkrečiam
regionui per
2014–2023 m.
1 230 854,00
4 898 015,00
2 845 980,00
1 387 285,00

3
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Iš viso

0

0

484 674,00
573 563,00
209 020,00
297 363,00
287 205,00
1 778 642,00

6 221 000,00

969 346,00
1 147 127,00
418 038,00
594 728,00
574 409,00
3 557 284,00
12 442 000,00

484 674,00
573 563,00
209 020,00
297 363,00
287 205,00
1 778 642,00
6 221 000,00

1 938 694,00
2 294 253,00
836 078,00
1 189 454,00
1 148 819,00
7 114 568,00
24 884 000,00“

5. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.2. priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų įrengimas (patalpų
rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas);“.
6. Pripažįstu netekusiu galios 13 punktą.
7. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas regionų projektų, finansuojamų neviršijant
skiriamos ES struktūrinių fondų lėšų sumos, sąrašai dėl visos regionui skirtos sumos turi būti
sudaryti iki 2018 m. liepos 31 d.“
8. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Pareiškėjų (projektų vykdytojų) atranka turi būti vykdoma laikantis patikimo finansų
valdymo principo – ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo – ir vadovaujantis
šiame punkte nurodytais atrankos reikalavimais, taip pat Aprašo 29 punkte nurodytais parengtumo
reikalavimais. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra:
Veiklos
Veikla
Nr.
(Aprašo
punktas)
12.1.
Kraujotakos sistemos ligų,
galvos smegenų kraujotakos
ligų, onkologinių ligų srityse
tikslinėse teritorijose ir vaikų
ligų bei sveiko senėjimo srityse
bei vyresnio amžiaus šalies
gyventojų ligų profilaktikos,
prevencijos ir ankstyvosios
diagnostikos srityse: asmens
sveikatos priežiūros įstaigų,
teikiančių
pirminės
ambulatorines asmens sveikatos
priežiūros
paslaugas,
infrastruktūros, skirtos pirminės
asmens sveikatos priežiūros
paslaugoms
teikti,
modernizavimas: statinių ir (ar)
patalpų rekonstrukcija ir (ar)
remontas, reikalingos įrangos
įsigijimas,
aprūpinimas
tikslinėmis
transporto
priemonėmis,
skirtomis
pacientams
lankyti
bei
paslaugas
teikti
namuose
(Sveikatos
netolygumų

Galimi pareiškėjai ir
partneriai

Reikalavimai

Asmens sveikatos priežiūros
įstaiga,
kuriai
numatomos
investicijos, 2017 m. rugsėjo
30 d. turi turėti prie asmens
sveikatos priežiūros įstaigos
prisirašiusių asmenų.
Informacija bus vertinama pagal
teritorinių
ligonių
kasų
duomenis
apie
prie
asmens
2. Savivaldybių
administracijos (tik sveikatos priežiūros įstaigos
kartu su šios skilties prisirašiusių asmenų skaičių.
1 punkte nurodytu
galimu pareiškėju /
partneriu).
1. Asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos, teikiančios
pirmines
ambulatorines
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugas.
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12.2.

12.3

12.4

mažinimo Lietuvoje 2014–2023
m. veiksmų plano 4 priedo 32.4
papunktis; 5 priedo 23.4.2,
23.4.2.1, 23.4.2.2,
23.4.2.3,
23.4.2.4 papunkčiai; 7 priedo
51.3
papunktis;
Sveiko
senėjimo užtikrinimo Lietuvoje
2014–2023 m. veiksmų plano 1
priedo
30.7
papunktis;
Nacionalinės
vėžio
profilaktikos ir kontrolės 2014–
2025 metų programos 160.2.2.2
papunktis; Nacionalinės vėžio
profilaktikos ir kontrolės 2014–
2025
metų
programos
įgyvendinimo priemonių 2017–
2019
metų
plano
4.12
papunktis).
Priklausomybės nuo opioidų
pakaitinio gydymo kabinetų
įrengimas
(patalpų
rekonstrukcija ir (ar) remontas,
reikalingos įrangos įsigijimas)
(Sveikatos
netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2023
m. veiksmų plano 2 priedo
9.5.4 papunktis).

Tiesiogiai stebimo gydymo
kurso (DOTS, angl. directly
observed
treatment
short
course) kabinetų įrengimas
(patalpų rekonstrukcija ir (ar)
remontas, reikalingos įrangos
įsigijimas) asmens sveikatos
priežiūros
įstaigose,
teikiančiose
pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugas (Sveikatos
netolygumų
mažinimo
Lietuvoje
2014–2023
m.
veiksmų plano 1 priedo 23.5 ir
24.1 papunkčiai).
Asmens sveikatos priežiūros

1. Psichikos
sveikatos centrai.
2. Asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos, teikiančios
pirminės
ambulatorinės
asmens sveikatos
priežiūros paslaugas.
3. Savivaldybių
administracijos (tik
kartu su šios skilties
1 ir (ar) 2 punkte
nurodytu galimu
pareiškėju /
partneriu).
1. Asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos, teikiančios
pirminės
ambulatorinės
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugas.
2. Savivaldybių
administracijos (tik
kartu su šios skilties
1 punkte nurodytu
galimu pareiškėju /
partneriu).
1.

Asmens

Asmens

sveikatos

priežiūros
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įstaigų, teikiančių pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, fizinės ir
informacinės
infrastruktūros
pritaikymas
specialiesiems
neįgaliųjų
poreikiams
(Sveikatos
netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2023
m. veiksmų plano 6 priedo 23.2
papunktis).

12.5

Onkologinių ligų ir sveiko
senėjimo
srityje:
slaugos,
slaugos ir palaikomojo gydymo,
paliatyviosios
pagalbos
paslaugų vystymas asmens
sveikatos priežiūros įstaigose ir
pacientų namuose: statinių ir
(ar) patalpų, skirtų šioms
paslaugoms
teikti,
rekonstrukcija ir remontas,
reikalingos įrangos įsigijimas
bei aprūpinimas tikslinėmis
transporto
priemonėmis
paslaugoms teikti pacientų
namuose
(Sveiko senėjimo
užtikrinimo Lietuvoje 2014–
2023 m. veiksmų plano 5
priedo
51.1
papunktis,
Nacionalinės
vėžio
profilaktikos ir kontrolės 2014–
2025 metų programos 160.3.3.1
papunktis, Nacionalinės vėžio
profilaktikos ir kontrolės 2014–
2025
metų
programos
įgyvendinimo priemonių 2014–
2016
metų
plano
5.3
papunktis).

sveikatos priežiūros
įstaigos, teikiančios
pirminės
ambulatorines
asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugas.

įstaiga,
kuriai
numatomos
investicijos, 2017 m. rugsėjo
30 d. turi turėti prie asmens
sveikatos priežiūros įstaigos
prisirašiusių asmenų.
Informacija bus vertinama pagal
teritorinių
ligonių
kasų
duomenis apie prie asmens
2. Savivaldybių
administracijos (tik sveikatos priežiūros įstaigos
kartu su šios skilties prisirašiusių asmenų skaičių.
1 punkte nurodytu
galimu pareiškėju /
partneriu).
1. Asmens
Asmens sveikatos priežiūros
sveikatos priežiūros įstaiga,
kuriai
numatomos
įstaigos, teikiančios investicijos, 2017 m. rugsėjo
slaugos, slaugos ir 30 d. turi turėti prie asmens
palaikomojo
sveikatos priežiūros įstaigos
gydymo
ir
(ar) prisirašiusių asmenų.
paliatyviosios
Informacija bus vertinama pagal
pagalbos paslaugas. teritorinių
ligonių
kasų
duomenis apie prie asmens
2. Savivaldybių
administracijos (tik sveikatos priežiūros įstaigos
kartu su šios skilties prisirašiusių asmenų skaičių.
1 punkte nurodytu
galimu pareiškėju / Asmens sveikatos priežiūros
įstaigos,
siekiančios
teikti
partneriu).
stacionarines slaugos paslaugas,
iki paraiškos pateikimo privalo
būti įgiję galiojančią licenciją
teikti stacionarines slaugos
paslaugas.
Asmens sveikatos priežiūros
įstaigos,
siekiančios
teikti
stacionarines
slaugos
ir
palaikomojo gydymo paslaugas,
iki paraiškos pateikimo privalo
būti įgiję galiojančią licenciją
teikti slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugas.
Asmens sveikatos priežiūros
įstaigos,
siekiančios
teikti
stacionarines
paliatyviosios
pagalbos
paslaugas,
iki
paraiškos pateikimo privalo būti
įgiję galiojančią licenciją teikti
paliatyviosios
pagalbos
paslaugas.
Ligoninės, teikiančios slaugos ir
palaikomojo
gydymo
bei
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paliatyviosios
pagalbos
paslaugas,
negali
būti
pareiškėjos / partneriai.“
9. Pripažįstu netekusiu galios 21.6 papunktį.
10. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:
„26. Projektu turi būti siekiama visų konkrečiai vykdomai veiklai priskirtų toliau išvardytų
priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:
Eil.
Nr.

Rodiklio
kodas

Rodiklio pavadinimas

1.

P.S.363

2.

P.B.236

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta
paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“
„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti
pagerintomis sveikatos priežiūros
paslaugomis“

Pasirenkamas vykdant veiklą
(-as) Nr. (nurodomi
atitinkami šio Aprašo
punktai)
12.1–12.5
12.1, 12.5“

11. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„27. Regiono plėtros taryba, priimdama sprendimą dėl regiono projektų sąrašo (-ų)
sudarymo, turi užtikrinti, kad į regiono projektų sąrašą įtrauktais projektais numatytos pasiekti
priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmės būtų ne mažesnės už šias regionui
nustatytas galutines priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių reikšmes:
Regionas

Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Iš viso:

Viešąsias sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių įstaigų,
kuriose pagerinta paslaugų
teikimo infrastruktūra,
skaičius
(P.S.363)
Galutinė reikšmė 2023 m. pab.
7
29
19
15
11
14
9
8
4
34
150

Gyventojai, turintys galimybę
pasinaudoti pagerintomis sveikatos
priežiūros paslaugomis
(P.B.236)
Galutinė reikšmė 2023 m. pab.
48 619
198 372
114 295
55 060
77 351
91 579
32 777
47 326
44 830
289 791
1 000 000“

11. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie gali turėti neigiamą poveikį moterų ir
vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės,
religijos principų įgyvendinimui. Projektai, kuriuose numatoma atnaujinti pastatus atliekant
rekonstrukcijos ir (arba) remonto darbus, turi prisidėti prie nediskriminavimo dėl lyties, rasės,
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios,
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lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimo, t. y. pareiškėjas
paraiškoje privalo numatyti ir projekte įgyvendinti bent vieną 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“, VII
skyriuje „Negyvenamieji pastatai“ ir (arba) IX skyriuje „Sanitarinės patalpos‘, ir (arba) X skyriuje
„Teritorijų ir pastatų elementai“ nurodytą reikalavimą. Pareiškėjas visus planuojamus sprendinius ir
priemones, susijusias su šio horizontalaus principo įgyvendinimu, turi aprašyti paraiškoje.“
11. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:
„36. Didžiausia galima veikloms skirti finansavimo lėšų (ES struktūrinių fondų Europos
regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų) suma yra:
36.1. vykdant veiklas pagal Aprašo 12.2 papunktį – iki 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų);
36.2. vykdant veiklas pagal Aprašo 12.3 papunktį – iki 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų);
36.3. vykdant veiklas pagal Aprašo 12.1, 12.4 ir 12.5 papunkčius, skiriama lėšų suma
skaičiuojama atsižvelgiant į prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių pacientų skaičių
(skaičiuojami 2017 m. rugsėjo 30 d. prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašę pacientai):
36.3.1. turintiems iki 10 000 prisirašiusių pacientų, skiriamas finansavimas
apskaičiuojamas prisirašiusių pacientų skaičių dauginant iš 12;
36.3.2. turintiems nuo 10 001 iki 100 000 prisirašiusių pacientų, skiriamas finansavimas
apskaičiuojamas prisirašiusių pacientų skaičių dauginant iš 10;
36.3.3. turintiems nuo 100 001 ir daugiau prisirašiusių pacientų, skiriamas finansavimas
apskaičiuojamas prisirašiusių pacientų skaičių dauginant iš 8.
36.4. Bendra pareiškėjui skiriama finansavimo lėšų suma negali viršyti Aprašo 36.3
papunktyje numatytos finansavimo sumos. Aprašo 12.2 ir 12.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms
skiriama finansavimo lėšų suma į bendrą Aprašo 36.3 papunktyje nustatytą maksimalią asmens
sveikatos priežiūros įstaigai skiriamą finansavimo lėšų sumą nėra įskaičiuojama.“
12. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:
„39. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:
Išlaidų
Išlaidų kategorijos
kategopavadinimas
rijos Nr.
1.
Žemė
2.
Nekilnojamasis turtas

3.

Statyba, rekonstravimas,
remontas ir kiti darbai

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas
turtas

Reikalavimai ir paaiškinimai
Netinkama finansuoti.
Netinkama finansuoti.
Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, atitinkančios
Rekomendacijų dėl projekto išlaidų atitikties Europos
Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 1 lentelės
„Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ šios
kategorijos nuostatas, išskyrus šiuos ribojimus:
1. nauja statyba negalima;
2. Aprašo 12.1, 12.4 ir 12.5 papunkčiuose nurodytoms
veikloms išlaidos statybos darbams ir susijusioms
būtinoms inžinerinėms paslaugoms negali viršyti 35
proc. projekto Aprašo 12.1, 12.4 ir 12.5 punktuose
numatytų veiklų finansavimo apimties.
Projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą apmokamos
vadovaujantis Aprašo 41 ir 42 punktais.
Tinkamos finansuoti išlaidos yra:
1. Vykdant Aprašo 12.1 papunktyje nurodytas
veiklas, lėšos, už kurias įsigyjama:
1.1. odontologinė įranga:
1.1.1. odontologo darbo vietos įranga (kėdė, lempa,

8
prapūtiklis su vandeniu, antgaliai, seilių siurbiklis,
mikrovariklis);
1.1.2. autoklavas;
1.1.3. helio lempa;
1.1.4. dentalinis rentgenas;
1.1.5. panoraminis odontologinis rentgeno aparatas;
1.1.6. viziografas;
1.1.7. kompresorius;
1.1.8. vakuuminis siurblys (išsiurbti seilėms);
1.2. kraujo paėmimo kėdė;
1.3. nešiojamasis elektrokardiografas turintis technines
galimybes perduoti duomenis;
1.4. kraujo krešėjimo analizatorius;
1.5. kraujo analizatorius;
1.6. šlapimo analizatorius;
1.7. šeimos gydytojo krepšys (vadovaujantis Lietuvos
medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013
„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos
gydytojas.
Teisės,
pareigos,
kompetencija
ir
atsakomybė“ patvirtinimo“);
1.8. šviesos šaltinis;
1.9. defibriliatorius;
1.10. kraujospūdžio matavimo aparatas su įvairaus
dydžio manžetėmis;
1.11. paros kraujospūdžio matavimo aparatas;
1.12. stetofonendoskopas;
1.13. otorinooftalmoskopas;
1.14. suaugusiųjų ir vaikų pulsoksimetras;
1.15. suaugusiųjų svarstyklės;
1.16. suaugusiųjų ūgio matuoklė;
1.17. lentelė regėjimo aštrumui nustatyti;
1.18. tonometras akispūdžiui matuoti;
1.19. neurologinis plaktukas;
1.20. skaitmeninis oftalmoskopas;
1.21. dermatoskopas;
1.22. kamertonas (128 Hz, „U“ formos);
1.23. kūdikių svarstyklės;
1.24. vaikų ūgio matuoklė;
1.25. Ambu tipo maišas;
1.26. mikrospirometras (FVC, FEVI);
1.27. kaktinis veidrodis;
1.28. bendrosios paciento apžiūros kušetė;
1.29. ginekologinė kėdė;
1.30. vaginaliniai skėtikliai;
1.31. vaginaliniai veidrodžiai;
1.32. chirurginės žnyplės (korncangai);
1.33. akušerinis stetoskopas;
1.34. eilių valdymo registravimo sistema (terminalas);
1.35. gydytojų kabinetų baldai;
1.36. kompiuteris su standartine programine įranga,
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spausdintuvas;
1.37. tikslinės transporto priemonės (pacientams lankyti
namuose).
Tikslinių transporto priemonių (lengvojo automobilio)
pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo)
finansavimo suma negali viršyti 25 000 eurų.
2. Vykdant Aprašo 12.2 papunktyje nurodytą veiklą,
lėšos, už kurias įsigyjama:
2.1. baldai;
2.2. seifas;
2.3. vaistų (metadono) dozatoriai;
2.4. patalpų apsaugos sistema;
2.5. kompiuteris su standartine programine įranga,
spausdintuvas.
3. Vykdant Aprašo 12.3. papunktyje nurodytą veiklą,
lėšos, už kurias įsigyjama:
3.1. baldai;
3.2. baktericidinė lempa;
3.3. kompiuteris su standartine programine įranga,
spausdintuvas.
4. Vykdant Aprašo 12.4 papunktyje nurodytą veiklą,
lėšos, už kurias įsigyjama įranga neįgaliųjų poreikiams
(prievažos, garsiniai signalai akliesiems, informacijos
pasiekimo iniciatyvos ir pan.).
5. Vykdant Aprašo 12.5 papunktyje nurodytą veiklą,
lėšos, už kurias įsigyjama:
5.1. elektrokardiografas;
5.2. pulsoksimetras;
5.3. dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas;
5.4. vakuuminis siurbiklis;
5.5. bendrosios
praktikos
slaugytojo
krepšys
(vadovaujantis
Ambulatorinių
slaugos paslaugų
namuose teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007
m. gruodžio 14 įsakymu Nr. V-1026 „Dėl
Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo
reikalavimų aprašo patvirtinimo“);
5.6. kraujospūdžio matavimo aparatas;
5.7. stetofonendoskopas;
5.8. otorinooftalmoskopas;
5.9. mikrospirometras (FVC, FEV1);
5.10. neurologinis plaktukas;
5.11. medicininės svarstyklės pacientams sverti;
5.12. gliukometras;
5.13. mobilus lašelinės stovas;
5.14. tonometras akispūdžiui matuoti;
5.15. hematologinis analizatorius;
5.16. deguonies tiekimo įranga;
5.17. deguonies koncentratorius;
5.18. Ambu tipo maišas su deguonies kauke;
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5.19. vakuuminis siurbiklis;
5.20. orofaringiniai vamzdeliai;
5.21. intubacinis S formos vamzdelis;
5.22. infuzomatas;
5.23. paciento gyvybinių funkcijų monitorius;
5.24. defibriliatorius;
5.25. plovimo-dezinfekavimo mašina;
5.26. dezinfekcijos kamera;
5.27. vonios keltuvas;
5.28. apiplovimo / dušo vežimėlis;
5.29. stacionarinis pacientų keltuvas;
5.30. mobilus pacientų keltuvas;
5.31. mobilus vežimėlis tvarsliavai, vaistams ir
vienkartinėms priemonėms;
5.32. funkcinė lova (tik stacionarinėms paslaugoms
teikti);
5.33. paciento spintelė prie lovos;
5.34. medicininė širma;
5.35. neštuvai;
5.36. pervežimo vežimėlis;
5.37. vaikštynė;
5.38. tualetinė kėdė;
5.39. persislinkimo, perkėlimo lenta;
5.40. infuzinė pompa;
5.41. pragulų profilaktikos ir gydymo čiužinys;
5.42. pragulų profilaktikos pagalvėlė, dedama į
vežimėlį / kėdę;
5.43. kompiuteris su standartine programine įranga,
spausdintuvas;
5.44. tikslinė transporto priemonė (pacientams lankyti
namuose).
Tikslinių transporto priemonių (lengvojo automobilio)
pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo)
finansavimo suma negali viršyti 25 000 eurų.
Tinkamomis finansuoti laikomos investicijų projekto
parengimo išlaidos, jei vadovaujantis Aprašo 46.4
papunkčiu jį rengti privaloma.
5.

6.

7.

Projekto vykdymas

Informavimas apie
projektą

Investicijų projekto parengimo / pirkimo išlaidos negali
viršyti 4 000 Eur.
Projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą apmokamos
vadovaujantis Aprašo 41 ir 42 punktais.
Tinkamomis finansuoti
laikomos tik privalomos
informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų
taisyklių 450.1–450.6 papunkčius.
Viešinimo išlaidos negali viršyti 500 Eur.

Projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą apmokamos
vadovaujantis Aprašo 41 ir 42 punktais.
Netiesioginės išlaidos ir Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma
kitos
išlaidos
pagal netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis
fiksuotąją
projekto Projektų taisyklių 10 priedu.“
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išlaidų normą
13. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:
„43. Projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y.
nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra
baigtos iki pareiškėjui pateikiant paraišką. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos bei jos priedų
parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus investicijų projekto parengimo / pirkimo
išlaidas.“
14. Pripažįstu netekusiu galios 52 punktą.
15. Pakeičiu 54.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„54.8. paraiškoje numatytas išlaidas pagrindžiančius dokumentus (komercinius
pasiūlymus, sutartis ir kt.); jei Paraiškoje numatyta vykdyti statybos darbus vykdant 12.2 ir (ar) 12.3
veiklas, šių veiklų statybos darbų išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąmatos, komerciniai
pasiūlymai ir pan.) turi būti aiškiai atskirti nuo kitų statybos darbų išlaidas pagrindžiančių
dokumentų;“.
16. Pakeičiu 1 priedo dalies „Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams
vertinimo išvada“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1) Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą,
vadovaujantis Projekto taisyklių 1221 punktu?
 Taip
 Ne
 Taip su išlyga
Komentarai: ____________________________________________________________________“

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

