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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: 
08.4.2-ESFA-V-628 ,,Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
6,91  

Pagal priemonę remiamos veiklos: Remiamos veiklos kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, 

onkologinių ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų ir mirtingumo nuo išorinių mirties 

priežasčių srityse: 

1. Informacijos sklaidai parengimas, informacijos sklaida, visuomenės švietimas sveikatos 

profilaktikos, pagrindinių rizikos veiksnių bei sveikatai palankių prekių ir paslaugų 

temomis; 

2. Metodikų, rekomendacijų ir kt. dokumentų, reikalingų gyventojų sveikai gyvensenai ir 

ligų profilaktikai skatinti, rengimas;  

3. Tyrimų atlikimas, įgyvendinamų veiksmų bei jų poveikio stebėsena ir vertinimas;  

4.  Sveikatos įgūdžių formavimui teminių sveikatos mokymo kabinetų įrengimas, 

reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimas; 

5. Visuomenės sveikatos specialistų, pirminės sveikatos priežiūros ir kitų specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas gyventojų sveikatos išsaugojimo įgūdžiams formuoti. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas ...  



  

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:  

 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, nes: 

X veiklos bus vykdomos 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 

 

 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

X Keitimas  

(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2015-06-18 posėdyje, pakeistas – 2017-02-02 

posėdyje) 

 

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, 3 

priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo 

išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 4 priedo ,,Sergamumo ir 

pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 

5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/682b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73/vNLUSfubOK


mažinimo krypties aprašas“ ir (arba)  

- 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 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 

2014–2025 metų programos patvirtinimo“, 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 (toliau – Vėžio kontrolės programos įgyvendinimo priemonių planas). 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos netolygumų mažinimo 

Lietuvoje veiksmų plano 

3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo 

išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 35 punkte iškelto 

tikslo, 37 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 37.1 ir (arba) 37.2 ir (arba) 37.3 ir 

(arba) 37.5 ir (arba) 37.6 ir (arba) 37.7 ir (arba) 37.9 ir (arba) 37.14 ir (arba) 37.15 

papunkčiuose numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus); 

 ir (arba)  

4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo 

krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 29 punkte iškelto tikslo, 32 punkte nustatyto 

uždavinio ir įgyvendina 32.2 (veiklas, susijusias su įgyvendinamų veiksmų stebėsena ir 

vertinimu), 32.2.2 (veiklas, susijusias su rekomendacijų parengimu dėl fizinio aktyvumo 

didinimo intervencijų įgyvendinimo praktikoje) ir (arba) 32.2.3 (veiklas, susijusias su 

rūkymo paplitimui mažinti skirtų rekomendacijų parengimu dėl intervencijų įgyvendinimo 

praktikoje bei informacijos sklaida apie metimo rūkyti galimybes ir metodikas; rūkančių ir 

nerūkančių informavimą apie tabako dūmų aplinkoje galimas neigiamas pasekmes 

sveikatai) ir (arba) 32.2.7 ir (arba) 32.2.8 ir (arba) 32.2.9 papunkčiuose numatytas 

priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus); 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/051d0e500ce211e4adf3c8c5d7681e73/sUnHyugOWA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e41380c0fa11e6bcd2d69186780352/bPIxtInNlG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e41380c0fa11e6bcd2d69186780352/bPIxtInNlG


ir (arba) 

5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų 

mažinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 20 punkte nustatyto tikslo, 23 punkte 

iškelto uždavinio ir įgyvendina 23.2.1 ir (arba) 23.2.2 (veiklas, susijusias su rūkymo 

paplitimui mažinti skirtų rekomendacijų parengimu dėl intervencijų įgyvendinimo 

praktikoje bei informacijos sklaida apie metimo rūkyti galimybes ir metodikas; rūkančių ir 

nerūkančių informavimą apie tabako dūmų aplinkoje galimas neigiamas pasekmes 

sveikatai) ir (arba) 23.2.3 ir (arba) 23.2.4 (veiklas, susijusias su rekomendacijų parengimu 

dėl fizinio aktyvumo didinimo intervencijų įgyvendinimo praktikoje) ir (arba) 23.2.6 ir 

(arba) 23.2.7 ir (arba) 23.2.8 ir (arba) 23.3 (veiklas, susijusias su visuomenės ir pirminės 

asmens sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimu) papunkčiuose numatytas 

priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus); 

ir (arba) 

Vėžio kontrolės programos nuostatas, t. y. siekia 168 punkte ir (arba) 169.2 ir (arba) 169.3 

papunkčiuose numatytų tikslų bei uždavinių ir įgyvendina 30.1 ir (arba) 30.5.1 ir (arba) 

30.5.2 ir (arba) 53.4 (veiklas, susijusias su Europos mokslininkų parengtų gairių 

pritaikymu, siekiant kokybiškai vykdyti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų 

programas) ir (arba) 160.2.1.3 papunkčiuose numatytas veiklų kryptis ir Vėžio kontrolės 

programos įgyvendinimo priemonių plano 2.1 (veiklas, skirtas nacionaliniu lygiu vykdyti 

informacijos sklaidą apie onkologinių ligų rizikos veiksnius, onkologines ligas ir jų 

prevenciją, atsižvelgiant į mokslo įrodymais pagrįstą informaciją, viešinti Europos kovos 

su vėžiu kodekso nuostatas), 2.4, 2.5, 3.8 papunkčiuose numatytas priemones (nustatytas 

veiklas ir projektų vykdytojus). 

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

veiksmų plane ir Vėžio kontrolės programoje (atsižvelgiant į Sveikatos netolygumų 

mažinimo Lietuvoje veiksmų plano 14.6 papunktį) yra numatyti visi veiksmai visuomenės 

sveikatos srityje, prisidedantys prie sveikatos netolygumų mažinimo. Sveikatos 



netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų planas – sveikatos sektoriaus strateginis 

dokumentas, kuris buvo pateiktas Europos Komisijai kaip išankstinės sąlygos išpildymas 

dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimo. 

Nurodytos strateginių dokumentų nuostatos ir juose aprašyti veiksmai yra orientuoti į 

tikslinių teritorijų (kaip tai nurodyta Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 

m. veiksmų plano prieduose Nr. 3 (punktas Nr. 8), Nr. 4 (punktas Nr. 9), Nr. 5 (punktas Nr. 

4) ir Vėžio kontrolės programos 152 punkte). Priemonėje numatytomis veiklomis siekiama 

gerinti visuomenės sveikatos būklę tikslinėse teritorijose, o tai atitinka Veiksmų programą. 

Specialusis atrankos kriterijus keičiamas, kadangi atrankinės patikros dėl 

onkologinių ligų programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės 

reikalavimų (toliau – reikalavimai) parengimas perkeliamas į priemonę Nr. 08.4.2-

ESFA-V-619 ,,Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 

onkologinių ligų srityje“ (toliau – priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-V-619). Siekiant 

kompleksiškai įgyvendinti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų 

įgyvendinimo efektyvumo didinimo veiklas, kurios numatytos priemonėje Nr. 08.4.2-

ESFA-V-619, taip pat paspartinti Europos Sąjungos investicijų fondų lėšomis 

finansuojamų veiklų įgyvendinimą, tikslinga ir reikalavimų parengimą numatyti 

priemonėje Nr. 08.4.2-ESFA-V-619. Tie patys pareiškėjai planuoja parengti 

reikalavimus ir vykdyti specialistų mokymus kokybiškai teikti atrankinės patikros 

dėl onkologinių ligų programų paslaugas. 

 
 

 
  Sveikatos apsaugos viceministrė                    _________________      Gintarė Šakalytė 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 


