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VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ  

NR. 08.4.2-ESFA-V-622 ,,VAIKŲ LIGŲ, TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 

PROFILAKTIKA, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKAMS PRIEINAMUMO IR 

KOKYBĖS GERINIMAS“ 

 

1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, 

gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką 

senėjimą“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veiklos: 

1.3.1. metodikų, rekomendacijų, algoritmų, tvarkos aprašų, mokymo programų ir kt. dokumentų, 

vaikų sveikatos srityje, parengimas, tobulinimas, išleidimas, įdiegimas į praktiką ir įgyvendinimas; 

1.3.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir kitų sveikatos priežiūros sistemos specialistų, 

teikiančių paslaugas vaikams, kvalifikacijos tobulinimas bei mokymai vaikų sveikatos išsaugojimo, 

stiprinimo, sveikatos stebėsenos ir ligų profilaktikos įgūdžiams formuoti; 

1.3.3. tyrimų, analizių, studijų vaikų sveikatos srityje organizavimas, atlikimas, įgyvendinamų 

veiksmų bei jų poveikio vaikų sveikatos srityje vertinimas ir stebėsena; 

1.3.4. ikimokyklinio ugdymo įstaigų įjungimas į sukurtą Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę 

sistemą; 

1.3.5. Visuomenės švietimas aktualiomis vaikų sveikatos gerinimo temomis (informacinių leidinių, 

vaizdo ir garso medžiagos, meno programų ir projektų, socialinės reklamos, informacijos sklaidai 

parengimas, leidimas ir platinimas, informacijos sklaida, viešinimas, konferencijų ir renginių 

organizavimas); 

1.3.6. imigrantų, pabėgėlių ir romų vaikų skiepijimo apimčių didinimas; 

1.3.7. bandomųjų projektų įgyvendinimas, siekiant sukurti, išbandyti ir įdiegti į praktiką naujus 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius: vaikų alerginių ligų srityje, regioninės psichiatrinės 

pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų, srityse bei jų stebėsena ir 

vertinimas; 

1.3.8. Vaikų anafilaksijos registracijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas praktikoje. 

 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;  

1.4.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos; 

1.4.3. Sveikatos apsaugos ministerija; 

1.4.4. Valstybinis psichikos sveikatos centras; 

1.4.5. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras; 

1.4.6. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras; 

1.4.7. Higienos institutas; 

1.4.8. Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas; 

1.4.9. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras; 

1.4.10. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos. 



 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos;  

1.5.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos; 

1.5.3. Sveikatos apsaugos ministerija; 

1.5.4. Valstybinis psichikos sveikatos centras; 

1.5.5. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras; 

1.5.6. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras; 

1.5.7. Higienos institutas; 

1.5.8. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

1.5.9. Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas; 

1.5.10. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras 

1.5.11. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos. 

1.5.12. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai; 

1.5.13. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras; 

1.5.14. savivaldybių visuomenės sveikatos biurai; 

1.5.15. psichikos sveikatos centrai; 

1.5.16. savivaldybių administracijos; 

1.5.17. visuomenės sveikatos centrai apskrityse; 

1.5.18. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas 

vaikų ligų srityje ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo; 

1.5.19. NVO, bendruomenės. 

1.6. Netaikoma. 

1.7. Netaikoma. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija  

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas  

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Pagal priemonę nefinansuojamos regioninio lygmens veiklos, finansuojamos įgyvendinant 

priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai  

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė 

2018 m. 

gruodžio 31 

d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 

31 d. 

R.S.373 „Tikslinių grupių asmenų, 

pakeitusių gyvenseną dėl 

sveikatos įgyvendinus ESF 

lėšomis finansuotas 

visuomenės informavimo, 

švietimo ir mokymo veiklas 

Procentai 21 26 



7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų 

lėšų 

6.304.702 1.112.594 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

896.063 158.129 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

7.200.765 1.270.723 0 0 0 0 0 

 

(sveikos gyvensenos, 

sveikatos išsaugojimo ir 

stiprinimo, ligų prevencijos 

temomis), dalis“ 

P.N.602 „Mokymuose dalyvavę 

sveikatos priežiūros ir kiti 

specialistai“ 

Skaičius 200 1500 

P.N.603 „Parengtos ir patvirtintos 

metodikos, tvarkos aprašai 

ir kiti dokumentai“ 

Skaičius 2 18 

P.S.372 „Tikslinių grupių asmenys, 

kurie dalyvavo 

informavimo, švietimo ir 

mokymo renginiuose bei 

sveikatos raštingumą 

didinančiuose renginiuose“ 

Skaičius 400 2500 

P.S.371 „Savivaldybės, kuriose 

įdiegti inovatyvūs viešųjų 

asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo modeliai, 

pagerinantys sveikatos 

priežiūros paslaugų 

prieinamumą tikslinėms 

gyventojų grupėms“ 

Skaičius 6 30 


