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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: 
8.1.3 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-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų suma, mln. Eur: 
17,3 mln. Eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Geriatrijos paslaugų plėtrai reikalingos infrastruktūros sukūrimas / atnaujinimas (geriatrijos 

centrų, stacionarinių geriatrinių skyrių, geriatrijos dienos stacionarų ir konsultacinių kabinetų 

įkūrimas / atnaujinimas): šioms paslaugoms teikti skirtų patalpų rekonstravimas ir (ar) remontas, 

medicinos ir kitos įrangos įsigijimas. 

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 
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 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

1. Projektai turi atitikti 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“, 5 priedo 

„Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo krypties 

aprašas“, nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Projektas (veiklos ir pareiškėjai) turi atitikti Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų 

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

organizavimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 25 punkte iškelto tikslo, 26 punkte 

nustatyto uždavinio ir įgyvendina 49.1 ir (arba) 49.2, ir (arba) 49.3 papunkčiuose numatytas 

priemones. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Šis kriterijus pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų 

plane yra numatyti reikalingi veiksmai, siekiant sveikatos priežiūrą pritaikyti prie senėjančios 

visuomenės poreikio.  

Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų planas – sveikatos sektoriaus strateginis 

dokumentas, kuris buvo pateiktas Europos Komisijai kaip išankstinės sąlygos išpildymas dėl 

2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimo. 

Nurodyta priemonė „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ ir joje aprašyti veiksmai yra 

orientuoti į geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą bei prieinamumo didinimą, siekiant 

sudaryti prielaidas vyresnio amžiaus asmenims pagerinti gyvenimo kokybę. 

 
 

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

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85fb0c200d7311e4adf3c8c5d7681e73/dChDHoqETi

