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Rašytinė procedūra paskelbta – 2018 m. kovo 13 d.
Rašytinė procedūra baigta – 2018 m. kovo 14 d.
Pirmininkas: Kęstutis Vaitukaitis, Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininkas.
Sekretorė: Jūratė Visackaitė, Regionines plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Vilniaus apskrities skyriaus vyr. specialistė.
Tarybos nariai:
Kęstutis Vaitukaitis – Elektrėnų savivaldybės meras,
Arvydas Vyšniauskas – Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas,
Marija Rekst – Vilniaus rajono savivaldybės merė,
Teresa Demeško – Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja,
Zdzislav Palevič – Šalčininkų rajono savivaldybės meras,
Tadeuš Romanovskij – Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narys,
Violeta Čepukova – Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja,
Živilė Pinskuvienė – Š rajono savivaldybės merė,
Zenonas Miselis – Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys,
Klavdija Steponova – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narė,
Rolandas Janickas – Ukmergės rajono savivaldybės meras,
Edita Tamošiūnaitė – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja,
Gintautas Paluckas – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas.
Darbotvarkė:
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ regioninės priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo projekto derinimo.
SVARSTYTA.
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ regioninės priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo projekto derinimo.
NUSPRĘSTA.
Pritarti pateiktoms pastaboms:
1. Atsižvelgiant į tai, kad 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ regioninės priemonės Nr.
08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) panaikintas 36.3 papunktis, siūloma Aprašo
projekto 36.3 papunktyje padidinti nurodytą koeficientą, kadangi numatytos lėšos savivaldybėms

(išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę) žymiai mažėja, dėl to kyla grėsmė neįvykdyti 12 punkto
reikalavimų.
2. Siūlome palikti 36.3 papunktį „36.3. vykdant veiklas pagal Aprašo 12.4 papunktį – iki
50 000 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų)“ ir nedaryti su tuo susijusių pakeitimų kituose Aprašo
punktuose.
3. Siūlome 36.4 papunktį išdėstyti taip: „vykdant veiklas pagal Aprašo 12.1 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)“.
4. Siūlome 36.4.1 papunktį išdėstyti taip: „turintiems iki 30 000 prisirašiusių pacientų,
skiriamas finansavimas apskaičiuojamas prisirašiusių pacientų skaičių dauginant iš 12“.
5. Siūlome 36.4.2. papunktį išdėstyti taip: „turintiems nuo 30 001 iki 100 000 prisirašiusių
pacientų, skiriamas finansavimas apskaičiuojamas prisirašiusių pacientų skaičių dauginant iš 10“.
6. Siūlome 36.5 papunktį išdėstyti taip: „Bendra pareiškėjui skiriama finansavimo lėšų
suma negali viršyti Aprašo 36.4 papunktyje numatytos finansavimo sumos. Aprašo 12.2, 12.3 ir
12.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms skiriama finansavimo lėšų suma į bendrą Aprašo 36.4
papunktyje nustatytą maksimalią asmens sveikatos priežiūros įstaigai skiriamą finansavimo lėšų
sumą nėra įskaičiuojama“.
Balsavimo rezultatai:
Pritarė 13 Vilniaus regiono plėtros tarybos narių.
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