
PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 
2016 m. gruodžio 20 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų 

nustatymo ir (ar) keitimo teikianti 

institucija: 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir 

pavadinimas: 

8 prioritetas ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio 

numeris ir pavadinimas: 

8.1.3 konkretus uždavinys „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų 

grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo 

priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų 

infrastruktūros tobulinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 

Priemonei Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 skirta 12,7 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 

 

Pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 remiamos veiklos – efektyviam integruotos sveikatos 

priežiūros modeliui plėtoti reikalingos infrastruktūros sukūrimas, gerinant onkologinių ligų prevencijos, 

ankstyvosios diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinių teritorijų gyventojams: 

1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrines atrankinės patikros dėl onkologinių ligų 

programų paslaugas tikslinių teritorijų gyventojams ir / ar vyresnio amžiaus žmonėms, aprūpinimas 

šioms paslaugoms teikti reikalinga įranga; 

2. spindulinės terapijos paslaugų plėtrai reikalingos infrastruktūros sukūrimas: šioms paslaugoms teikti 

skirtų patalpų rekonstravimas ir / ar remontas, medicinos ir kitos įrangos įsigijimas; 

3. inovatyvių technologijų diegimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose sveikatos priežiūros 

įstaigose; 

4. onkologinės pagalbos konsultacinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tikslinių teritorijų 

gyventojams teikti reikalingos infrastruktūros sukūrimas ar modernizavimas: konsultacijų kabinetų 

įrengimas – patalpų rekonstrukcija ir / ar remontas, kompiuterinės technikos, baldų bei kitos įrangos 

įsigijimas, medicinos įrangos ir transporto priemonių konsultacinėms paslaugoms teikti įsigijimas. 

 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba 

dalis veiklų bus vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos 

regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 
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X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo 

forma finansinių priemonių atveju): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KRITERIJUS 

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

X Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

1. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau 

– Vėžio kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 

liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814, (su pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1209 ir 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-956), 

nuostatas ir  

Vėžio kontrolės programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano (toliau – Vėžio kontrolės 

programos priemonių planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 

lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1209 (su pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-676 ir 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-

972), priemones, ir (arba) Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano 

(toliau – Sveiko senėjimo veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės 

sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“ nuostatas. ir  

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–

2019 metais priemonių plano (toliau – Vėžio kontrolės programos priemonių planas), patvirtinto 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419, 

priemones. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo 

aspektai ir paaiškinimai: 

Jei kreipiamasi paramos finansavimo pagal priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 veiklas, vertinama ar 

projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka: 

Vėžio kontrolės programos nuostatas – įgyvendina bent vieną 53.1, 79.2, 79.8, 160.2.2.3 papunkčiuose 

punktuose numatytą veiklos kryptį 

ir (arba) 

įgyvendina bent vieną Vėžio kontrolės programos priemonių plano 4.19 4.11, 4.21 4.13, 4.24 4.16 

papunkčiuose punktuose numatytą priemonę 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/051d0e500ce211e4adf3c8c5d7681e73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85fb0c200d7311e4adf3c8c5d7681e73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e41380c0fa11e6bcd2d69186780352
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e41380c0fa11e6bcd2d69186780352
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ir (arba) 

Sveiko senėjimo veiksmų  plano 1 priedo nuostatas – įgyvendina 30.2 papunktyje punkte numatytą 

priemonės veiklą (investicijos į atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų vykdymo 

infrastruktūrą). 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Šis kriterijus pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 

m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. 

įsakymu Nr. V-815 ,,Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), 14.6 papunktyje punkte nurodoma, kad Veiksmų plano 

Onkologinių ligų prevencijos ir efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties sveikatos netolygumų 

mažinimo veiksmai įgyvendinami pagal Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų 

programą. Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priede numatyta, kad skatinant vyresnio amžiaus žmones 

labiau rūpintis sveikata ir padidinti vyresnio amžiaus gyventojų dalyvavimą atrankinės patikros dėl 

onkologinių ligų prevencinėse programose bus įgyvendinamos priemonės, numatytos Vėžio kontrolės 

programoje. Minėtas sveikatos sektoriaus plėtros strateginis dokumentas buvo pateiktas Europos 

Komisijai kaip išankstinės sąlygos išpildymas dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimo. 

Vėžio kontrolės programoje yra numatyti veiksmai, kuriais bus sudaromos sąlygos mažinti tam tikruose 

šalies regionuose (teritorijose) bei skirtingoms socialinėms grupėms priklausančių asmenų sveikatos 

būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus ir skatinti sveiką senėjimą, 

gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, 

pirminėmis ir specializuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis bei įgyvendinant tikslines priemones. 

Vėžio kontrolės programoje aprašyti veiksmai yra orientuoti į tikslinę gyventojų grupę – tikslinėse 

teritorijose (šalies savivaldybėse, pasižyminčiose didžiausiais pirmalaikio mirtingumo nuo onkologinių 

ligų rodikliais) gyvenančius asmenis, kuriems numatyta padidinti profilaktinių ir rizikos veiksnių 

valdymo priemonių, taip pat ankstyvosios onkologinių ligų diagnostikos, efektyvaus gydymo paslaugų 

prieinamumą ir kokybę, plėtojant onkologinių ligų integruotą sveikatos priežiūrą, sudarant prielaidas 

mažinti sveikatos priežiūros bei sveikatos būklės netolygumus. Siekiant didesnio prevencinių programų 

įgyvendinimo efektyvumo teritorijose, pasižyminčiose blogiausiais sveikatos rodikliais, ir siekiant 

sveiko senėjimo numatyti veiksmai tobulinant prevencijos bei kontrolės paslaugų teikimo 

koordinavimą, vadybą ir stebėseną. Tai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

investicijų veiksmų programos nuostatas.  

Specialieji atrankos kriterijai keičiami, kadangi 2016 m. baigė galioti Vėžio kontrolės programos 

įgyvendinimo 2014–2016 metais priemonių planas. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419 buvo patvirtintas 

atnaujintas Vėžio kontrolės programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių planas. 

Atitinkamai patikslinamas specialusis atrankos kriterijus, vietoj Vėžio kontrolės programos 

įgyvendinimo 2014–2016 m. priemonių plano punktų nurodomi Vėžio kontrolės programos 
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įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių plano punktai. Punktų turinys nesikeičia, bet atsižvelgiant 

į atliktus plano patikslinimus, keičiasi punktų numeracija. Taip pat buvo papildytas 4.13 

papunktis galimais projektų vykdytojais (VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, VšĮ 

Marijampolės ligoninė, VšĮ Regioninė Telšių ligoninė ir VšĮ Tauragės ligoninė) įsigyjant 

mamografų skaitmeninimo sistemas. Šios asmens sveikatos priežiūros įstaigos analoginius 

mamografus įsigijo 2007–2013 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis. 

Siekiant pagerinti teikiamų atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų paslaugų kokybę 

bei užtikrinti ES investicijų tęstinumą numatoma skaitmenizuoti analoginius mamografus. 

Minėtų įstaigų įtraukimas nekeičia priemonės 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų 

prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ numatytos 

veiklos turinio ir projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspekto. 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras   _________________   Aurelijus Veryga 

 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                    (vardas ir pavardė) 


