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PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR 
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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. efektyvaus galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei 

medicininės reabilitacijos priemonių ir metodų taikymo modelio, sudarančio prielaidas gerinti 

galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei reabilitacijos paslaugų 

kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, plėtojimas bei tobulinimas: 

          1.3.1.1. sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių galvos smegenų kraujotakos ligų 

profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės reabilitacijos paslaugas tikslinėms gyventojų 

grupėms, specialistų kvalifikacijos tobulinimas, žinių ir gebėjimų stiprinimas siekiant efektyvaus 

šių specialistų dalyvavimo teikiant integruotą pagalbą galvos smegenų kraujotakos ligų atvejais bei 

užtikrinant kokybiškas galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei 

medicininės reabilitacijos paslaugas; 

          1.3.1.2. dokumentų (protokolų, algoritmų, metodikų ir kt.), skirtų gerinti galvos smegenų 

kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės reabilitacijos paslaugų 

teikimą, organizavimą ir valdymą, parengimas bei jų įdiegimas į praktiką. 

          1.4. Galimi pareiškėjai:  

          1.4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija); 

          1.4.2. viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, atitinkančios Ministerijos nustatytus 

reikalavimus; 

          1.4.3 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos 

universitetas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras; 

          1.4.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos, 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos. 

1.5. Galimi partneriai: 

          1.5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; 

          1.5.2. viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, atitinkančios Ministerijos nustatytus 

reikalavimus; 

          1.5.3. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos 

universitetas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras; 

          1.5.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos, 
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VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos. 

          1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos 

ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ sudaro 

jungtinę priemonę.  

 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

           Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. 

 

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

paramos finansuojamų programų priemonių. 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 

 

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.360 „Standartizuoto 0–64 m. 

amžiaus gyventojų 

mirtingumo sumažėjimas 

tikslinėse teritorijose nuo 

cerebrovaskulinių ligų“ 

Atvejų 

skaičius 

100000 gyv. 

24 24 

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 0 18 

P.N.602 „Mokymuose dalyvavę 

sveikatos priežiūros ir kiti 

specialistai“ 

Skaičius 450 900 

P.N.603 „Parengtos ir patvirtintos 

metodikos, tvarkos aprašai ir 

kiti dokumentai“ 

Skaičius 3 10 
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

              (eurais) 

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 

2.117.569 373.689 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

300.962 53.111 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  
2.418.531 426.800 0 0 0 0 0 

 

  

 
 


