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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2017 m. sausio 19 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: 

8.4.2 konkretus uždavinys „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos 

priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką 

senėjimą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 ,,Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, 

įgyvendinimas“ 

 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

0,85 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 

 

1. Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkuliozės srityje, įgyvendinimas. 

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 socialinio fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio 

fondo); 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

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): 

 Valstybės projektų planavimas 

X Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 
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Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 

 

 

1. Projektai turi atitikti: 

Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – 

Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815  

1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo 

didinimo krypties aprašas“, nuostatas. 

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai: 

 

 

Vertinama, ar projektai (veiklos ir pareiškėjai) atitinka: 

1. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano: 

1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo 

didinimo krypties aprašas“ 21 punkte iškeltą tikslą, 22 punkte nustatytus 

uždavinius ir įgyvendina 23.16 papunkčiu numatytas priemones. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Šis kriterijus pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad Sveikatos netolygumų mažinimo 

Lietuvoje veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, yra numatyti visi veiksmai, 

kuriais bus sudaromos sąlygos mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir 

mirtingumą nuo tuberkuliozės, atsparių tuberkuliozės formų vystymąsi, prisidėti 

prie socialinės nelygybės tam tikrose visuomenės grupėse bei prie sveikatos 

netolygumų mažinimo. Minėtas sveikatos sektoriaus plėtros strateginis 

dokumentas buvo pateiktas Europos Komisijai kaip išankstinės sąlygos išpildymas 

dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimo.  

Nurodyta kryptis „Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, 

įgyvendinimas“ ir joje aprašyti veiksmai yra orientuoti į tikslinę gyventojų grupę – 

tuberkulioze sergančių asmenų, jų artimųjų ir jų aplinkos asmenų, kuriems 

numatyta gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę, o tai atitinka 2014–

2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą.  

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73/rkaDuOhaVO
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektai turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos 

sprendimu. 

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka regiono 

plėtros planą. 

 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Atrankos kriterijus pasirinktas todėl, kad pagal Lietuvos Respublikos regioninės 

plėtros įstatymo 8 straipsnį, nacionalinė regioninė politika yra įgyvendinama 

regiono lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentu, kuris rengiamas 

atsižvelgiant į atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, Lietuvos Respublikos 

teritorijos bendrąjį planą, nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

programavimo dokumentus, apskrities ir jos teritorijoje esančių savivaldybių 

teritorijų bendruosius planus ir savivaldybių strateginius plėtros planus ir kt.  

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 

„Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 49 punktu, 

Regionų plėtros tarybos turi užtikrinti, kad visi į regionų projektų sąrašus įtraukti 

projektai atitiktų reikalavimus, nustatytus šių taisyklių 37 punkte (tikrinant 

projekto atitiktį taisyklių 37.1 papunktyje nurodytų dokumentų nuostatoms, taip 

pat tikrinama jo atitiktis regiono plėtros plano nuostatoms). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      _________________           _ _                         _ 

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


