
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS  

DĖL TAURAGĖS REGIONO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014-2020 METŲ 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS   

8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 08.4.2-ESFA-R-615 „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ 

AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ 

TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS“ 

 

2017 m. lapkričio 7 d. 

Tauragė 

 

Veiksmų programa   
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa1  

Prioritetas   
8 prioritetas – „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

Uždavinys  
08.4.2 konkretus uždavinys „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant 

sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, 

ir skatinti sveiką senėjimą“ 

Priemonė  
08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, 

įgyvendinimas“ 

Priemonės tikslas  
Priemonės tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą 

nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų 

atsiradimo ir plitimo.2 

Galimi projektinių 

pasiūlymų teikėjai 
Savivaldybių vykdomosios institucijos3 

Galimi pareiškėjai  
 Savivaldybių administracijos; 

 Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių 

kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo. 4 

Galimi partneriai  
 Savivaldybių administracijos; 

                                                           
1 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu 

Nr. C(2014)6397 
2 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1237 (toliau - Priemonės aprašas), 

8 p. 
3 Kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str.  
4 Priemonės aprašo 16 p. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/HkGwXwcitL
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 Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių 

kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.5 

Remiamos veiklos  

Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, 

įgyvendinimas. 6 

Bendrieji projektų 

reikalavimai  
Projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT), patvirtintų 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-

316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 

10 skirsnyje. 7 

Specialieji projektų 

atrankos kriterijai   

  

Projektai turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 

Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. kovo 30 d. posėdžio 

nutarimu Nr. 44 P 8: 

1. Projektas turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano9 1 

priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo 

didinimo krypties aprašas“ nuostatas. 

2. Projektas turi atitikti Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 metams, 

patvirtinto regiono plėtros tarybos sprendimu, nuostatas.  

Regionui numatytas 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų limitas, Eur  

38 048,00 10  

Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti 

pasirašytos projektų sutartys: 19 024,00 Eur – 2018 m., 19 024,00 Eur – 

2019 m.11 

Siektinos stebėsenos 

rodiklių pasiekimo 

tarpinės ir galutinės 

reikšmės Tauragės 

regione 

Stebėsenos rodiklis 12 

Tarpinė 

reikšmė 

2018 m. 

pab. 

Galutinė 

reikšmė 

2023 m. 

pab. 

Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems 

buvo suteiktos socialinės paramos priemonės 

(maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės 

ambulatorinio gydymo metu (skaičius) (kodas 

P.N.604) 

60 100 

                                                           
5 Priemonės aprašo 16 p. 
6 Priemonės aprašo 13 p. 
7 Priemonės aprašo 20 p., PAFT 66 p.  
8 Priemonės aprašo 21 p. 
9 Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planas, patvirtintas 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“ 
10 Priemonės aprašo 8 p. 
11 Priemonės aprašo 11 p. 
12 Priemonės aprašo 26, 27 p. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
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Projekto 

finansavimas 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro ne daugiau kaip 

92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių 

fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriamas 

finansavimas negali viršyti 92,5 proc.  

Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis 

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų.13 

Teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis turi 

būti rengiamas 

projektinis 

pasiūlymas dėl 

regiono projekto 

įgyvendinimo 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu 

Nr. C(2014) 6397.  

2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

regionų projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), 

patvirtintas LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 

1V-893.  

PASTABA: Šiame dokumente rasite projektinio pasiūlymo formą. 

3. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 27 d. 

įsakymas Nr. V-1237 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. 

Projektinių pasiūlymų 

pateikimo 

reikalavimai 

1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba.   

2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu.   

3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas pagal Tvarkos aprašo 1 priede 

nustatytą formą.14 

4. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai 

yra parengti visi projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti Tvarkos aprašo 1 

priede nustatytoje formoje ir numatyti priemonės projektų finansavimo 

sąlygų apraše. 15 Su projektinius pasiūlymu turi būti pateiktas užpildytas 

Priemonės aprašo 2 priedas. 

5. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo 

originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo 

priedų versijas. Projektinis pasiūlymas elektroninėje laikmenoje turi būti 

pateiktas formatu, kad informaciją galima būtų redaguoti ir kopijuoti. 

6. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su lydraščiu (jei teikiami 

keli projektiniai pasiūlymai, kiekvienas turi būti pateikiamas su atskiru 

lydraščiu). Projektinis pasiūlymas gali būti atsiųstas registruotu laišku, 

įteiktas kurjerio arba pristatytas tiesiogiai. Projektinis pasiūlymas turi būti 

                                                           
13 Priemonės aprašo 34, 35 p. 
14 Priemonės aprašo 48 p., Tvarkos aprašo 5 p. 
15 Tvarkos aprašo 6 p. 

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/WavAmgunWO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/WavAmgunWO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/WavAmgunWO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/WavAmgunWO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1892cc0be1611e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1892cc0be1611e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1892cc0be1611e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1892cc0be1611e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1892cc0be1611e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1892cc0be1611e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1892cc0be1611e79122ea2db7aeb5f0
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pateiktas iki nurodyto termino. Vėliau pristatytas projektinis pasiūlymas 

nebus registruojamas ir nagrinėjamas. 

Galutinė projektinių 

pasiūlymų pateikimo 

Tauragės regiono 

plėtros tarybai data  

2018 m. spalio 31 d. 16 

Teikdami projektinius pasiūlymus projektinių pasiūlymų teikėjai privalo 

atsižvelgti į sąlygą, kad regiono projektų sąrašą visam pagal Priemonės 

aprašą skirtam ES struktūrinių fondų lėšų regiono limitui numatoma 

sudaryti iki 2018 m. I ketvirčio pabaigos. 17 

Tauragės regiono 

plėtros tarybos 

sekretoriato adresas, 

kuriuo reikia teikti 

projektinius 

pasiūlymus   

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  Tauragės 

apskrities skyrius  

Vasario 16-osios g. 16, 72258 Tauragė, 202 kab.  

Kontaktai 
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistai: 

Asta Levickaitė, 

tel. (8 446) 51 332, el. paštas asta.levickaite@vrm.lt  

Severinas Bartašius, 

Tel. (8 446) 51 336, el. paštas severinas.bartasius@vrm.lt 

Simas Einikis 

Tel. (8 446) 55 118, el. paštas simas.einikis@vrm.lt 

 

 

 

 

Regioninės plėtros departamento prie  

Vidaus reikalų ministerijos  

Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus 

                                                           
16 Tvarkos aprašo 5 p. 
17 Priemonės aprašo 15 p. 


