
Dėl kvietimo dalyvauti pasitarime-diskusijoje 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų tema_ lapkričio 24 d. 

Nuo:   Agnė Raukštienė <Agne.Raukstiene@sam.lt> 

Data:   2015-11-23 11:41 

Sveiki, 

Maloniai kviečiame atvykti į Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamą pasitarimą – 

diskusiją, tema: „ Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas įgyvendinant 2014 – 2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos 

ir  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais“, kuri įvyks lapkričio 24 dieną 

(antradienį) nuo 9.00 iki 12.00 laiku, Sveikatos apsaugos ministerijos patalpose Vilniaus 

gatvėje 16, 306 konferencijų salėje. Prisegtuke rasite renginio darbotvarkę. 

Renginio tikslas – aptarti pažangą planuojant konkrečias 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemones bei plėtojant bendradarbiavimą su NVO. 

Prašome apie savo arba Jūsų deleguoto atstovo dalyvavimą pranešti iki šiandien (lapkričio 23 d.) 

14.00 el. paštu: agne.raukstiene@sam.lt 

Esant klausimų, prašome skambinti Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos 

skyriaus vyr. specialistei Agnei Raukštienei, tel. (8 5) 205 3364. 

  

  

Pagarbiai, 

  

Agnė Raukštienė 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

Europos Sąjungos paramos skyriaus 

vyriausioji specialistė 

tel. (8 5) 205 3364 

agne.raukstiene@sam.lt 
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RE: Pasitarimo-diskusijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų tema_ lapkričio 

24 d._medžiaga 

Nuo:   Agnė Raukštienė <Agne.Raukstiene@sam.lt> 

Data:   Tuesday, December 01, 2015 11:06 AM 

Sveiki, 

2015 m. lapkričio 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas-diskusija, tema 

"Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programą kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos ir Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos atstovais". 

Renginio tikslas buvo aptarti pažangą planuojant konkrečias 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemones bei plėtojant bendradarbiavimą su NVO. 

Renginio medžiagą rasite įėję į šią nuorodą: 

http://esparama.sam.lt/go.php/lit/Konferenciju-ir-vieu-diskusiju-praneimai  

  

N.B. Kartu norime pabrėžti, kad nevyriausybinės organizacijos gali susipažinti su Sveikatos 

apsaugos ministerijos kuruojamomis priemonėmis ir galimybėmis dalyvauti jų įgyvendinime per 

projektų finansavimo sąlygų aprašų (PFSA) pristatymus, kai bus organizuojami susitikimai su 

galimais pareiškėjais, būsimais projektų vykdytojais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 

  

  

Pagarbiai, 

  

Agnė Raukštienė 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

Europos Sąjungos paramos skyriaus 

vyriausioji specialistė 

tel. (8 5) 205 3364 

agne.raukstiene@sam.lt 
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RE: Pasitarimo-diskusijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų tema_ lapkričio 

24 d._medžiaga 

Nuo:   Agnė Raukštienė <Agne.Raukstiene@sam.lt> 

Data:   2015 Gruodis 7, 3:02 pm, Pir 

Laba diena, gerb. NVO nariai, 

 Informuojame Jus, kad Sveikatos apsaugos ministerija susitikimo metu (lapkričio 24 d.) ir 

Stebėsenos komiteto posėdžio metu (lapkričio 26 d.) įdėmiai susipažino su NVO siūlymais dėl 

dalyvavimo 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų įgyvendinimo. NVO pažymėjo, kad 

nori dalyvauti ne tik šio laikotarpio priemonių įgyvendinime, paprašė jas įtraukti į Projektų 

priežiūros komitetus, taip pat teikti išsamią informaciją apie planuojamas įgyvendinti Sveikatos 

apsaugos ministerijos priemones, jų veiklas, vykdytojus ir lėšų paskirstymą. 

Pažymime, kad Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos priemonės pagal savo 

įgyvendinimo sritį yra labai specializuotos. Pagal prioritetines Sveikatos apsaugos ministerijos 

kryptis (tokių priemonių kaip: Tuberkuliozė, Vaikų ligos, Insultai, Kraujagyslių susirgimai ir kt.) 

įgyvendinime gali dalyvauti specializuotos NVO, kurios pagal savo kompetenciją yra glaudžiai 

susijusios su šių ligų (tuberkuliozė, vaikų ligos, insultai ir kt.) prevencija, nustatymu ir gydymu. 

Tačiau atsižvelgdami į Jūsų pageidavimą (nors ir iš esmės mažai turėsite galimybių pagal 

nustatytus kompetencijos reikalavimus dalyvauti šių SAM prioritetinių konkrečių specializuotų 

veiklų įgyvendinime) apie šias prioritetines kryptis, jų vykdytojus ir lėšas, Jūs būsite lygiagrečiai 

informuojami. 

Atkreipiame dėmesį, kad siekiant įtraukti ne tik sveikatos priežiūros sistemoje veikiančias 

specializuotas NVO, bet ir likusias Lietuvos NVO, taip pat sudaryti lygias galimybes ir teisėtus 

lūkesčius joms dalyvauti aukščiau nurodytų krypčių įgyvendinime pagal vietos sąlygas, vykdant 

pacientų reabilitaciją namuose, jų gyvenamose vietovėse, Sveikatos apsaugos ministerija numatė 

regionines ir konkursines priemones. Atkreipiame dėmesį, kad šių priemonių strateginiai 

dokumentai - PĮP‘ai, PSFA, konkretizuojant NVO dalyvius, galimas veiklas ir sumas, bus 

rengiami laikotarpyje: nuo 2015 m. gruodžio vidurio iki 2016 m. kovo mėnesio. 

Atsižvelgdama į tai, Sveikatos apsaugos ministerija planuoja nuolatinį ir glaudų, tačiau 

kompetencija paremtą bendradarbiavimą su visomis NVO ir galimais socialiniais partneriais. 

Patvirtiname, kad apie rengiamus ES administravimą reglamentuojančius dokumentus ir jų 

projektus, NVO turės galimybę susipažinti tiesiogiai – teikiant informaciją el.paštu, taip pat 

talpinant šią informaciją esinvesticijos.lt  ir esparama.sam.lt tinkalapiuose. 

  

 Pagarbiai, 

  

Agnė Raukštienė 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

Europos Sąjungos paramos skyriaus 

vyriausioji specialistė 

tel. (8 5) 205 3364 

agne.raukstiene@sam.lt 
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