
Tauragės regiono plėtros tarybos pastabos /pasiūlymai priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 PFSA 

pakeitimo projektui 

 

Priemonės 

numeris 

Priemonės 

pavadinim

as 

PFSA punktas 

(papunktis) 

Pastabos/pasiūlymai 

2014–2020 metų 

Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų 

veiksmų 

programos 8 

prioriteto 

„Socialinės 

įtrauktiems 

didinimas ir 

kova su skurdu“ 

regioninės 

priemonė Nr. 

08.1.3-CPVA-

R-609 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas 

30.1 papunktis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.4 papunktis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.4.1 papunktis 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 punktas 

 

 

 

Atsižvelgiant į Sveikatos netolygumų 

mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. 

veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, 

nėra numatyta prievolė kiekvienoje 

savivaldybėje privalomai įkurti 

priklausomybės nuo opioidų pakaitinio 

gydymo kabinetų. Todėl manome, kad 30.1 

papunktyje nustatyta prievolė įkurti 

priklausomybės nuo opioidų pakaitinio 

gydymo kabinetą yra perteklinė. Siūlome 

leisti savivaldybėms apsispręsti dėl šio tipo 

kabineto įkūrimo savarankiškai pagal 

poreikį. 

 

36.4 papunktyje nurodyta, kad: „Vykdant 

veiklas pagal Aprašo 13.1, 13.4 ir 13.5 

papunkčius, projektui skiriama lėšų suma 

skaičiuojama atsižvelgiant į prie asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių 

pacientų skaičių (skaičiuojami prie asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos prisirašę 

pacientai 2017 m. birželio 30 dienai)“. 

Siūlytume šiame papunktyje nenurodyti 

13.4 papunkčio veiklos, nes 37 punkte 

nurodyta, kad šiai veiklai skiriama 

finansavimo suma į bendrą finansavimo 

sumą nėra įskaičiuojama. 

 

Siūlome nurodyti, kad „iki 20 000 

prisirašiusių pacientų veikloms skiriamas 

finansavimas skaičiuojant prisirašiusių 

pacientų skaičių dauginant iš 12“. Nes 

savivaldybėse, kuriose prisirašiusių 

pacientų skaičius šiek tiek viršija 10 000, 

taikomas mažesnis koeficientas ir 

apribojama paramos suma. 

 

Siūlome pateiktos lentelės Išlaidų 

kategorijoje Nr. 3 „Statyba, rekonstravimas, 

remontas ir kiti darbai“ 13.1 ir 13.5 

punktuose nurodytoms veikloms išlaidos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 punktas 

statybos darbams ir susijusios būtinosioms 

inžinerinėms paslaugoms negali viršyti 25 

proc. projekto veiklų finansavimo apimties 

vertės. Siūlome, kad išlaidos statybos 

darbams turėtų būti bent 50 proc. visos 

projekto vertės, norint tinkamai įgyvendinti 

projektą ir pritaikyti pagal priemonės Nr. 

08.1.3-CPVA-R-609 aprašo projekte 

numatytus reikalavimus. 

 

Siūlome pateiktos lentelės Išlaidų 

kategorijoje Nr. 4 „Įranga, įrenginiai ir kitas 

turtas“ tinkamomis finansuoti išlaidomis 

vykdant 13.1 papunktyje nurodytas veiklas 

numatyti lengvojo automobilio įsigijimą; 

taip pat vykdant 13.4 papunktyje nurodytas 

veiklas numatyti lifto įrengimą. 

 


