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1. Priemonės aprašymas: 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir 

prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo. 

1.3. 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: 

1.3.1. 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; 

1.3.2. spindulinės terapijos paslaugų plėtrai reikalingos infrastruktūros sukūrimas: šioms 

paslaugoms teikti skirtų patalpų rekonstravimas ir (ar) remontas, medicinos ir kitos įrangos 

įsigijimas; 

1.3.3. inovatyvių technologijų diegimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose sveikatos 

priežiūros įstaigose; 

1.3.4. 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. 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo srityse; 

1.4.2. Nacionalinis vėžio institutas. 

1.5. Galimi partneriai:  

1.5.1. viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo srityse; 

1.5.2. Nacionalinis vėžio institutas. 

   

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija 

  

  

3. Projektų atrankos būdas 

Valstybės projektų planavimas 

  

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 



VšĮ 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.361 „Standartizuoto 0–64 m. 

amžiaus gyventojų 

mirtingumo sumažėjimas 

tikslinėse teritorijose nuo 

piktybinių navikų“ 

Atvejų skaičius 

100 000 gyventojų 

85 78 

  

R.S.363 „Apsilankymų pas 

gydytojus skaičiaus, 

tenkančio vienam 

gyventojui, skirtumas 

tarp miestų ir rajonų 

savivaldybių gyventojų“ 

Apsilankymų 

skaičius, tenkantis 

1 gyventojui 

4 3 

R.N.601 „Pacientai, kuriems 

pagerinta paslaugų 

kokybė ir prieinamumas“ 

Skaičius 0 25 000 

P.S.363 „Viešąsias sveikatos 

priežiūros paslaugas 

teikiančių įstaigų, 

kuriose pagerinta 

paslaugų teikimo 

infrastruktūra, skaičius“ 

Skaičius 10 15 

   

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 

10 929 695 1 928 770 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

1 736 644 306 466 0 0 0 0 0 

3. Iš viso 

12 666 339 2 235 236 0 0 0 0 0 

 


