
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2018 m. vasario 9 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-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų suma, mln. Eur: 

32.00 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų srityse 

tikslinėse teritorijose ir vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies 

gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse  asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas infrastruktūros, 

skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, modernizavimas: statinių ir (ar) 

patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas, aprūpinimas tikslinėmis 

transporto priemonėmis, skirtomis pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose; 

2. priklausomybės ligų srityje: 

priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir 

(ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas) psichikos sveikatos centruose; 

3. tuberkuliozės srityje tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observed 

treatment short course) kabinetų įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos 

įrangos įsigijimas) asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 

4. sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems srityje asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams; 

5. onkologinių ligų ir sveiko senėjimo srityje slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo, 

paliatyviosios pagalbos paslaugų vystymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų 

namuose: statinių ir (ar) patalpų, skirtų šioms paslaugos teikti, rekonstrukcija ir remontas, 



reikalingos įrangos įsigijimas bei aprūpinimas tikslinėmis transporto priemonėmis paslaugoms 

teikti pacientų namuose. 

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. 

  

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 

Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2016-11-10 posėdyje 

Pakeista Stebėsenos komiteto 2017-02-02 posėdyje  

Pakeista Stebėsenos komiteto 2017-07-11 posėdyje 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

1. Projektai turi atitikti: 

1.1. 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“ ir (arba)  

2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, 

gydymo bei socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo 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 

mažinimo srities aprašas“ ir (arba)  

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


6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties 

aprašas“ ir (arba)  

7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo 

krypties aprašas“ ir (arba) 

1.2. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – 

Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl sveiko senėjimo 

užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo „Sveikos 

gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“ ir (arba)  

5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo 

krypties aprašas“ ir (arba) 

1.3. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 

V-814 (toliau – Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės programa) ir (arba) 

1.4. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos 

įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419 (toliau – Nacionalinės vėžio 

profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių planas), 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“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 21 punkte iškelto tikslo, 22 punkte 

nustatytų uždavinių ir įgyvendina 23.5 ir (arba) 24.1 papunkčiuose numatytas priemones; 

 

2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, 

gydymo bei socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ 

specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 7 punkte iškelto tikslo, 8 punkte nustatytų 

uždavinių ir įgyvendina 9.5.4 papunktyje numatytas priemones; 

  

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

krypties aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 29 punkte iškelto tikslo, 30 

punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 32.4 papunktyje numatytą priemonę; 

 

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

mažinimo srities aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 20 punkte iškelto 

tikslo, 21 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 23.4.2 ir (arba) 23.4.2.1 ir (arba) 23.4.2.2 ir 
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(arba) 23.4.2.3 ir (arba) 23.4.2.4 papunkčiuose numatytas priemones; 

  

6 priedo ,,Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties 

aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 20 punkte iškelto tikslo, 21 punkte 

nustatytų uždavinių ir įgyvendina 23.2 papunktyje numatytą priemonę; 

  

7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties 

aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 42 punkte iškelto tikslo, 43 punkte 

nustatytų uždavinių ir įgyvendina 51.3 papunktyje numatytas priemones; 

  

2. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano: 

1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties 

aprašo“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 17 punkte iškelto tikslo, 19 punkte 

nustatyto uždavinio ir įgyvendina 30.7 papunktyje numatytas priemones; 

 

5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo 

krypties aprašo“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 25 punkte iškelto tikslo, 28 

punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 51.1 papunktyje numatytas priemones; 

 

3. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos specialiuosius projektų atrankos 

kriterijus: siekia 168 punkte iškelto tikslo, 169 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 160.2.2.2, 

160.3.3.1 papunkčiuose numatytas priemones; 

  

4. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano 4.12 ir 

(arba) 5.3 (5.3. punkto dalis – investicijos į ASPĮ infrastruktūrą, reikalingą ambulatorinės 

paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti) papunkčiuose numatytas priemones. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

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

veiksmų plane, Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plane, Nacionalinės vėžio 

profilaktikos ir kontrolės programoje ir Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos 

įgyvendinimo priemonių plane 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, 

gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, gerinti vyresnio 

amžiaus žmonių sveikatą, visuomenės ir asmens sveikatos stiprinimo, pirminėmis sveikatos 

priežiūros paslaugomis bei įgyvendinant tikslines priemones. 

Minėti sveikatos sektoriaus plėtros strateginiai dokumentai buvo pateikti Europos Komisijai 
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kaip išankstinės sąlygos išpildymas dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimo.  

Nurodyta kryptis – „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ ir 

joje aprašyti veiksmai yra orientuoti į galimybių išskirtų tikslinių teritorijų gyventojams ir 

tikslinių grupių asmenims (sergantiems tuberkulioze, cerebrovaskulinėmis, kraujotakos 

sistemos ligomis, piktybiniais navikais, priklausomybės ligomis, neįgaliesiems, vaikams ir 

paaugliams, vyresnio amžiaus asmenims) užtikrinti kuo tolygesnį kokybiškų pirminės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, padėti sumažinti teritorinius asmens 

sveikatos priežiūros prieinamumo bei sveikatos lygio skirtumus, gerinti ligų profilaktiką, 

prevencinių programų vykdymą, slaugos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei 

sudaryti prielaidas asmenų ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui, mažesnei priešlaikinių mirčių 

bei socialinės atskirties ir skurdo rizikai. 

Tai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 

nuostatas.  
 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2016-11-10 posėdyje 

Pakeista Stebėsenos komiteto 2017-02-02 posėdyje  

 

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 projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių 

plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Atrankos kriterijus pasirinktas todėl, kad pagal 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 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). 

 

 

 



Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2017-02-02 posėdyje  

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą, patvirtintą savivaldybės tarybos 

sprendimu. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka savivaldybės strateginį 

veiklos planą. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Atrankos kriterijus pasirinktas todėl, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnį, pirminė 

asmens sveikatos priežiūra yra viena iš savarankiškų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos 

(priskirtos) savivaldybių funkcijų. Savivaldybės strateginiame veiklos plane detalizuojamas 

savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Atsisakoma specialiojo projektų atrankos kriterijaus, kadangi priemonės galimi 

pareiškėjai / partneriai yra savivaldybių administracijos, pirminės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančios ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 

turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo 

privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Tokios įstaigos gali būti įsteigtos ne tik 

savivaldybių, bet ir privačių asmenų (privatūs šeimos gydytojų kabinetai, kurie yra UAB, 

MB ir pan.). Į savivaldybių strateginius veiklos planus įtraukiamos tik viešosios įstaigos, 

kurioms skiriamos viešosios investicijos. Šios nuostatos atsisakymas padės paspartinti 

projektų planavimą ir regionų projektų sąrašų sudarymą. Savivaldybės vis tiek turės 

surinkti savivaldybėje veikiančių viešųjų ir privačių įstaigų poreikius, atrinkti projektus 

pagal skaidriai nustatytus projektų atrankos kriterijus ir projektus pateikti regionų 

plėtros taryboms tolesniam planavimo procesui. Projektai turės atitikti regiono plėtros 

planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu. 

 

 

 

Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos viceministrė                                                                            Lina Jaruševičienė  

__________________               __________________                                     ____________________ 


