
Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

(Eur)

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(Eur)

Kitos viešosios 

lėšos (Eur)

Privačios 

lėšos (Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

VšĮ Alytaus 

apskrities 

S. Kudirkos 

ligoninė 

„Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

diagnostikos ir 

gydymo paslaugų 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas 

VšĮ Alytaus 

apskrities 

S. Kudirkos 

ligoninėje“ 

- - 293 174,00 249 197,90 43 976,10 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 06 25

Pareiškėjas iki 2018 m. birželio 15 d.

įgyvendinančiajai institucijai išankstinei patikrai

turi pateikti parengtus įrangos – ultragarso

sistemos, ultragarsinės transkranijinės

doplerografijos sistemos galvos smegenų

kraujagyslėms tirti, monitoravimo sistemos su

centrine stotimi, funkcinių lovų – pirkimo

dokumentus (skelbimą apie pirkimą, EBVPD,

pirkimo konkurso sąlygas, pirkimo sutarties

projektą (jei rengiamas), technines

specifikacijas). 

2.
VšĮ Utenos 

ligoninė

„Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

diagnostikos ir 

gydymo paslaugų 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas 

VšĮ Utenos 

ligoninėje“ 

- - 299 559,00 254 625,15 44 933,85 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 06 25

Pareiškėjas iki 2018 m. birželio 15 d.

įgyvendinančiajai institucijai išankstinei patikrai

turi pateikti parengtus įrangos – ultragarso

sistemos, ultragarsinės transkranijinės

doplerografijos sistemos galvos smegenų

kraujagyslėms tirti, funkcinių lovų – pirkimo

dokumentus (skelbimą apie pirkimą, EBVPD,

pirkimo konkurso sąlygas, pirkimo sutarties

projektą (jei rengiamas), technines

specifikacijas).
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Projektui numatomas skirti 

finansavimas

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“                                                                                   

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.3-CPVA-V-603 „GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“ 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS NR. 2

Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas

Eil. 

Nr.

Preliminari 

projekto vertė 

(Eur)

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur

Iš ES fondų lėšų bendrai 

finansuojamo valstybės 

projekto (toliau – 

projektas) preliminarus 

pavadinimas

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

(Eur)

ES fondų lėšos 

(Eur)

Projekto 

tikslas

Siektini 

stebėsenos 

rodikliai

Nacionalinės projekto lėšos

Pareiškėjas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Projektų vykdytojų lėšos
Reikalavimai projektų parengtumui ir kita reikalinga 

informacija (jei taikoma)



2

3.
VšĮ Marijampolės 

ligoninė

„Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

profilaktikos, 

diagnostikos ir 

gydymo paslaugų 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas

 VšĮ Marijampolės 

ligoninėje“ 

- - 275 362,00 234 057,70 41 304,30 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 06 25 Netaikoma.

4.
VšĮ Regioninė 

Telšių ligoninė

„Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

diagnostikos ir 

gydymo paslaugų 

kokybės gerinimas 

VšĮ Regioninėje 

Telšių ligoninėje“ 

- - 288 843,00 245 516,55 43 326,45 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 06 25

Pareiškėjas iki 2018 m. birželio 15 d.

įgyvendinančiajai institucijai išankstinei patikrai

turi pateikti parengtus įrangos – ultragarso

sistemos, ultragarsinės transkranijinės

doplerografijos sistemos galvos smegenų

kraujagyslėms tirti, monitoravimo sistemos su

centrine stotimi, funkcinių lovų – pirkimo

dokumentus (skelbimą apie pirkimą, EBVPD,

pirkimo konkurso sąlygas, pirkimo sutarties

projektą (jei rengiamas), technines

specifikacijas).

5.
VšĮ Tauragės 

ligoninė

„Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

diagnostikos ir 

gydymo paslaugų 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas

 VšĮ Tauragės 

ligoninėje“ 

- - 281 112,59 238 945,70 42 166,89 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 06 25

1. Pareiškėjas iki 2018 m. birželio 15 d.

įgyvendinančiajai institucijai išankstinei patikrai

turi pateikti parengtus įrangos – ultragarso

sistemos, ultragarsinės transkranijinės

doplerografijos sistemos galvos smegenų

kraujagyslėms tirti, monitoravimo sistemos su

centrine stotimi – pirkimo dokumentus

(skelbimą apie pirkimą, EBVPD, pirkimo

konkurso sąlygas, pirkimo sutarties projektą (jei

rengiamas), technines specifikacijas).

2. Pareiškėjas kartu su paraiška

įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti

Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių

finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu

tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012

m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-947, nustatyta

tvarka gautą (-us) Ministerijos pritarimą (-us)

ketinimui įsigyti brangų (-ius) medicinos

prietaisą (-us).
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6.

VšĮ Palangos 

reabilitacijos 

ligoninė 

„VšĮ Palangos 

reabilitacijos 

ligoninės III lygio 

paslaugų plėtros ir 

paslaugų 

prieinamumo 

didinimas pacientams 

po galvos smegenų 

insulto“ 

- - 800 764,00 680 649,40 120 114,60 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 07 05 Netaikoma.

7.

VšĮ Respublikinė 

Vilniaus 

universitetinė 

ligoninė 

„Ūmaus galvos 

smegenų insulto 

diagnostikos, 

gydymo paslaugų 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas VšĮ 

RVUL“ 

- - 558 800,00 474 980,00 83 820,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 07 05 Netaikoma.
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8.

Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto 

ligoninė Kauno 

klinikos

„Galvos smegenų 

kraujotakos 

sutrikimų 

profilaktikos, 

diagnostikos, 

gydymo ir 

reabilitacijos 

paslaugų 

prieinamumo bei 

kokybės gerinimas 

Kauno klinikose“

- - 1 702 710,00 1 447 303,50 255 406,50 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 07 05 Netaikoma.

9.
VšĮ Klaipėdos 

jūrininkų ligoninė

„Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

diagnostikos, 

gydymo, 

reabilitacijos 

paslaugų kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas VšĮ 

Klaipėdos jūrininkų 

ligoninėje“

- - 1 608 863,70 1 367 534,14 241 329,56 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 07 05

Pareiškėjas kartu su paraiška įgyvendinančiajai

institucijai turi pateikti Brangių medicinos

prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių

koordinavimo šalies mastu tvarkos apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu

Nr. V-947, nustatyta tvarka gautą (-us)

Ministerijos pritarimą (-us) ketinimui įsigyti

brangų (-ius) medicinos prietaisą (-us).
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10.
VšĮ Respublikinė 

Panevėžio ligoninė

„Galvos smegenų 

kraujagyslių ligų 

diagnostikos ir 

gydymo paslaugų 

prieinamumo ir 

kokybės gerinimas 

VšĮ Respublikinėje 

Panevėžio 

ligoninėje“

- - 413 323,09 351 324,63 61 998,46 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 07 05 Netaikoma.

11.
VšĮ Respublikinė 

Šiaulių ligoninė

„Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

diagnostikos ir 

gydymo paslaugų 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas Šiaulių 

apskrityje“

- - 425 542,00 361 710,70 63 831,30 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 07 05

Pareiškėjas kartu su paraiška įgyvendinančiajai 

institucijai turi pateikti Brangių medicinos 

prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių 

koordinavimo šalies mastu tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu 

Nr. V-947, nustatyta tvarka gautą (-us) 

Ministerijos pritarimą (-us) ketinimui įsigyti 

brangų (-ius) medicinos prietaisą (-us).
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12.

VšĮ Vilniaus 

universiteto 

ligoninė Santaros 

klinikos

„Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

profilaktikai, 

diagnostikai, 

gydymui ir 

reabilitacijai skirtos 

infrastruktūros 

atnaujinimas VUL 

Santaros klinikose“

- - 1 090 822,68 927 199,28 163 623,40 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 07 11

Pareiškėjas kartu su paraiška įgyvendinančiajai

institucijai turi pateikti Brangių medicinos

prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių

koordinavimo šalies mastu tvarkos apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu

Nr. V-947, nustatyta tvarka gautą (-us)

Ministerijos pritarimą (-us) ketinimui įsigyti

brangų (-ius) medicinos prietaisą (-us).

8 038 876,06 6 833 044,65 1 205 831,41 0.00 0.00 0.00 0.00Iš viso:
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