
 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2018 m. vasario 1 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-V-619 ,,Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 

onkologinių ligų srityje“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų suma, mln. Eur: 
5,37 3,87 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 remiamos veiklos: 

1. onkologinių ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo paslaugų teikimo apimčių ir organizavimo 

sveikatos priežiūros įstaigose modeliui, integruojančiam visus sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo lygius, sukurti reikalingos analizės atlikimas, modelio sukūrimas bei įdiegimas ir 

efektyvaus pacientų srautų valdymo metodikos, užtikrinančios savalaikį sveikatos priežiūros 

paslaugų suteikimą asmenims, kuriems pirmą kartą įtarta onkologinė liga („žaliasis koridorius“) 

sukūrimas, įdiegimas į praktiką įgyvendinant bandomąjį projektą pasirinktose tikslinėse 

savivaldybėse teritorijose; 

2. atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų įgyvendinimo efektyvumo didinimas 

(informacijos sklaidai parengimas, informacijos sklaida ir tikslinių gyventojų grupių švietimas, 

atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės 

kontrolės reikalavimų parengimas ir įdiegimas, atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų 

koordinavimo centrų įkūrimas); 

3. pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų mokymai 



kokybiškai teikti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų paslaugas; 

4. melanomos ir kitų odos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos gerinimas įgyvendinant 

bandomąjį projektą tikslinėse teritorijose; 

5. 4. sveikatos priežiūros specialistų mokymai apie paliatyviosios pagalbos teikimą 

onkologiniams ligoniams. 

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 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų 

tipų.) 

 Nustatymas 

X Keitimas  

(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2016-12-08 posėdyje, pakeistas 2017-02-02 ir 2017-

12-14 posėdžiuose) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 1. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos 

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


pavadinimas: (toliau – Vėžio kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814, nuostatas 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: 

Projektas (veiklos ir pareiškėjai) turi: 

atitikti bent vieną iš Vėžio kontrolės programos 53.1, 53.4, 53.7, 160.2.1.2, 160.2.2.1, 160.2.2.4, 

160.3.1, 160.3.2.1, 160.3.3.2 papunkčiuose numatytą veiklos kryptį  

ir (arba) 

atitikti Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo 30.2 papunktyje numatytą priemonės veiklą 

(investicijos į atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų naudos ir informacijos viešinimą 

bei sklaidą, specialistų kompetencijų didinimą) 

ir 

įgyvendinti bent vieną Vėžio kontrolės programos priemonių plano 2.3, 3.2, 3.8, 3.10, 3.11, 4.15, 

5.3. (5.3. papunkčio dalis – investicijos į sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą 

organizuojant mokymus apie paliatyviosios pagalbos teikimą namuose) papunkčiuose numatytą 

priemonę. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Projektų atrankos kriterijus nurodo konkrečius Sveikatos sektoriaus strateginio planavimo 

dokumentus, kuriuose suplanuotos veiklos, būtinos onkologinių ligų prevencijos ir efektyvaus 

gydymo užtikrinimui. Suplanuoti veiksmai yra orientuoti į tikslinę gyventojų grupę – tikslinėse 

teritorijose (šalies savivaldybėse, pasižyminčiose didžiausiais pirmalaikio mirtingumo nuo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85fb0c200d7311e4adf3c8c5d7681e73/SOlItMoUug
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85fb0c200d7311e4adf3c8c5d7681e73/SOlItMoUug
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e41380c0fa11e6bcd2d69186780352/bPIxtInNlG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25e41380c0fa11e6bcd2d69186780352/bPIxtInNlG


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. Suplanuotos investicijos atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos nuostatas.  

Vėžio kontrolės programos priemonių plane numatyti galimi pareiškėjai atsižvelgiant į 

planuojamų įgyvendinti veiklų rezultatų svarbą šalies sveikatos priežiūros sistemai, pareiškėjų 

teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų onkologinių ligų srityje spektrą, dirbančių specialistų 

patirtį. Modelio, nacionaliniu mastu užtikrinančio paslaugų organizavimą, savalaikį sveikatos 

priežiūros paslaugų onkologinių ligų srityje suteikimą, sukūrimą ir įdiegimą įgyvendins 

specializuotą onkologinę pagalbą (II ir/ar III lygio paslaugos onkologijos srityje) teikiančios 

įstaigos (Lietuvoje yra 6-ios įstaigos). Pareiškėju numatoma universiteto ligoninė, kadangi tokioje 

ligoninėje yra teikiamos visų lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kartu vykdomos trijų 

pakopų studijos, moksliniai tyrimai ir dirba aukščiausio lygio specialistai, kurie vykdo ir 

akademinę veiklą, o kitos specializuotą onkologinę pagalbą teikiančios įstaigos – partneriai. 

Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų įgyvendinimo efektyvumo didinimo veikla bus 

įgyvendinama kompleksiškai. Pareiškėjais numatomos universitetų ligoninės, kuriose bus įkurti 

prevencinių programų koordinavimo centrai, kadangi šiose ligoninės yra nacionalinės svarbos 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose teikiamos visų lygių asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, vykdomos trijų pakopų studijos, moksliniai tyrimai, 

tobulinami sveikatos priežiūros specialistai. Pareiškėjai universitetų ligoninės Vilniuje ir Kaune, 

kadangi numatoma vykdyti prevencinių programų koordinavimą teritoriniu principu. Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos turi sukaupusi patirtį koordinuodama 

vienos programos įgyvendinimą dalyje Kauno miesto, bet koordinavimo nacionaliniu lygiu nėra. 

Prevencinių programų koordinavimo centrai parengs moksliškai pagrįstą informaciją sklaidai apie 

prevencines programas, o partneriai visuomenės sveikatos biurai, NVO, vykdančios veiklą 



onkologinių ligų srityje, vykdys informacijos sklaidą, tikslinių gyventojų grupių švietimą.  

Prevencinių programų koordinavimo centrai kartu su Nacionaliniu vėžio institutu parengs ir įdiegs 

atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės 

kontrolės reikalavimus, pagrįstus Europos mokslininkų parengtomis gairėmis, ir vykdys praktinius 

mokymus kokybiškai teikti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų paslaugas pagal 

parengtas rekomendacijas. Universitetų ligoninės pasirinktos pareiškėjais įgyvendinti melanomos 

ir kitų odos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos gerinimo bandomąjį projektą tikslinėse 

teritorijose atsižvelgiant į jau aukščiau minėtas tokių įstaigų vykdomas veiklos sritis. 

Specialusis atrankos kriterijus keičiamas, kadangi atsisakoma priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-

V-619 veiklos „melanomos ir kitų odos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos 

gerinimas įgyvendinant bandomąjį projektą tikslinėse teritorijose“. Specialusis atrankos 

kriterijus keičiamas išbraukiant Vėžio kontrolės programos 160.2.1.2 papunktį ir Vėžio 

kontrolės programos priemonių plano 3.11 papunktį. Nebevykdyti minėtos veiklos buvo 

nutarta Vėžio kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo 

stebėsenos tarybos posėdyje. Mirtingumo nuo odos vėžio rodiklis lyginant su kitų 

lokalizacijų vėžiniais susirgimais (pvz., krūties vėžio) yra mažesnis, todėl onkologijos srities 

specialistai siūlo neišskirti šios lokalizacijos vėžinių susirgimų. Didžiausią įtaką 0-64 m. 

amžiaus gyventojų mirtingumo nuo piktybinių navikų mažinimui bei Veiksmų programoje 

numatytų rezultato rodiklių pasiekimui turės efektyvesnis atrankinės patikros dėl 

onkologinių ligų programų įgyvendinimas. Siekiant mažinti sergamumą ir ankstyvą 

mirtingumą nuo piktybinių navikų (tame tarpe melanomos ir kitų odos piktybinių navikų) 

taip pat bus vykdoma informacijos sklaida apie onkologinių ligų rizikos veiksnius 

nacionaliniu lygiu (įgyvendinant priemonę 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų 

gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“) ir įgyvendinamos sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimo priemonės (įgyvendinant priemonę 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos 

skatinimas regioniniu lygiu“). Taip pat prie mirtingumo nuo odos piktybinių navikų 

mažinimo turėtų prisidėti šeimos gydytojų mokymai apie odos piktybinių navikų ankstyvąją 



diagnostiką (įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos priemonę 09.4.2-ESFA-V-715 

priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų 

grupėms teikimas“). 

Taip pat papildomas specialiojo atrankos kriterijaus Vėžio kontrolės programos priemonių 

plano 3.8 papunkčio turinys ir priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 veiklos „atrankinės 

patikros dėl onkologinių ligų programų įgyvendinimo efektyvumo didinimas“ turinys 

įtraukiant atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų vykdymo, kokybės 

užtikrinimo ir kokybės kontrolės reikalavimų (toliau – reikalavimai) įdiegimą. Parengus 

reikalavimus labai svarbu užtikrinti reikalavimuose numatytų procesų (aktyvaus sisteminio 

kvietimo regione organizavimas, programų įgyvendinimo stebėsena ir analizė, programų 

įgyvendinimo kokybės kontrolės organizavimas ir pan.) efektyvų vykdymą. 

 
 

  Sveikatos apsaugos viceministrė                    _________________      Lina Jaruševičienė 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 


