
 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO  
 

2018 m. gegužės 17 d. 
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų 

nustatymo ir (ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir 

pavadinimas: 
2 prioritetas „Informacinės visuomenės skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio 

numeris ir pavadinimas: 
2.3.1. konkretus uždavinys „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumą ir kokybę“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 

(toliau – priemonė) kodas ir pavadinimas: 
Priemonė Nr. 02.3.1-CPVA-V-525 „Elektroninės sveikatos paslaugos“ 

 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų suma, mln. Eur: 
24,01 mln. Eur (atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisijos 2018 m. balandžio 11 d. įgyvendinimo 

sprendimu Nr. C(2018)2076 buvo atlikti 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų 

programos pakeitimai, priemonei numatoma skirti 10,01 mln. Eurų) 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimas, plėtra ir tobulinimas, užtikrinant 

kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją (el. sveikatos sistemos ir el. 

sveikatos paslaugų plėtra). 

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: 

 veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 
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Projektų atrankos būdas (finansavimo forma 

finansinių priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 Nustatymas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

1. Projektas turi atitikti Lietuvos e. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos 

įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2018–2025 metų 

plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – Planas), priemonę 

„ESPBI IS plėtra, sukuriant psichikos duomenų tvarkymo priemones“ ir (arba) priemonę „ESPBI 

IS ir ASPĮ paslaugų plėtra, panaudojant inovatyvias informacines technologijas“ ir (arba) 

priemonę „ESPBI IS ir Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų tvarkymo 

informacinės sistemos (NGN IS) funkcionalumų plėtra“ ir (arba) priemonę „Išankstinės pacientų 

registracijos sistemos (IPR) vystymas“ ir (arba) priemonę „E. sveikatos sistemos EMI apsikeitimo 

sukūrimas“ ir (arba) priemonę „Asmens duomenų saugos stiprinimas“ ir (arba) priemonę „E. 

sveikatos portalo ir mobiliosios aplikacijos optimizavimas ir integravimas“ ir (arba) priemonę 

„Elektroninės paslaugos „E. receptas“ plėtra ir modernizavimas“ (išskyrus funkcionalumo „Vaistų 

sąveikos tikrinimas“ realizavimą) ir (arba) priemonę „Viešųjų ASPĮ hospitalinių informacinių 

sistemų (HIS) brandos lygių įvertinimas ir šių įstaigų aprašo parengimas“ ir (arba) priemonę 

„ESPBI IS ir jos posistemių dizaino pakeitimai“. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai 

ir paaiškinimai: 

Vertinama, ar projekto veiklos ir galimi projekto vykdytojai atitinka bent vienos aukščiau nurodytos 

Plano priemonės įgyvendinimo aprašymą ir jos atsakingą vykdytoją.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo Projektų atrankos kriterijus pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad Planas yra vienas iš informacinės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/07410ae0335511e881f2ba995b003ed2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/07410ae0335511e881f2ba995b003ed2
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pagrindimas: visuomenės plėtros strateginių dokumentų, įgyvendinantis Lietuvos e. sveikatos sistemos 2017–

2025 metų plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 

m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-878 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2017–2025 metų plėtros 

programos tvirtinimo“, ir atitinka 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“, 35 punkto nuostatas, kuriame numatyta, 

kad projektas (išskyrus vietos plėtros projektus) įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, jei 

strateginio planavimo dokumente nustatytas projekto vykdytojas ir jam pavestos įgyvendinti 

veiklos sritys (kurios atitinka projekto tikslą) arba strateginio planavimo dokumente nurodomas 

planuojamas įgyvendinti projektas, projekto vykdytojas ir jam numatytos projekto veiklos.  

Projektų atrankos kriterijus pasirinktas atsižvelgiant ir į tai, kad Planas padės atrinkti tuos 

projektus, kurie padeda pasiekti veiksmų programos 2 prioriteto 2.3.1. konkretaus uždavinio 

„Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ tikslų ir šio 

konkretaus uždavinio rezultato stebėsenos rodiklio „Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu 

teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis“. 

 

 
 
 

Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius                                         Saulius Kerza 
 

 


