
                                                                                      Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407) 

                                                                 2017-2019 m. strateginio veiklos plano  

                   18 priedas2 

 

2VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

_______________2017 metai_______________ 

(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

(Asignavimų valdytojas) Nacionalinis vėžio institutas 90 900 2407 

(Strateginis tikslas) Vykdyti tarptautinio lygio onkologijos mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros darbus, siekiant sudaryti prielaidas sergamumui 

piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų 

piktybiniais navikais gyvenimo kokybę. 

01 

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto 

vertinimo kriterijams) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas. 
01.10 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 

rezultato ir produkto vertinimo kriterijams) Efektyviai vystyti mokslinę, 

klinikinę ir ūkinę veiklą, siekiant įgyvendinti Nacionalinio vėžio instituto  

strateginį tikslą. 

01.10.02 

 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 

Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) 
− 

(Vertinimo kriterijus) Lėšų, gautų už vaistinių preparatų klinikinius tyrimus 

bei kitus mokslinius tyrimus, finansuojamus ūkio subjektų, dalis Instituto 

biudžete (tūkst.eurų) 

R-01-10-02-01 

 

1. Apibrėžimas        Lėšos į Instituto biudžetą uždirbamos atliekant 

vaistinių preparatų klinikinius tyrimus ir gaunant    

pajamas iš kitų mokamų paslaugų. 

     Vaistinių preparatų klinikiniai tyrimai - 

užsakomieji, finansuojami užsakovų tyrimai 

(užsakovai – farmacinės kompanijos), atliekami 

įvertinti naujų vaistinių preparatų veiksmingumą ir 

saugumą. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne  

3. Pasirinkimo pagrindimas      Kriterijus leidžia įvertinti uždirbtas lėšas iš 

mokslinės, klinikinės ir ūkinės veiklos, siekiant 

efektyviau įgyvendinti Nacionalinio vėžio instituto 

strateginį tikslą. Institute vykdomi vaistinių 

preparatų klinikiniai tyrimai, finansuojami ūkio 

subjektų, skatina mokslininkų ir verslininkų 

tarpusavio bendradarbiavimą. 

4. Skaičiavimo metodas        Gautos lėšos už vaistinių preparatų klinikinius 

tyrimus (tūkst.eurų) = dalis uždirbtų lėšų Instituto 

biudžete (tūkst.eurų) 

      Apskaičiuojama: 

x-y  = gautos lėšos už vaistinių preparatų 

klinikinius tyrimus (tūkst.eurų) 

x - asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos 



2 

 

(tūkst.eurų) 

y- lėšos gautos už mokamas medicinines, 

nemedicinines ir kitas paslaugas (tūkst.eurų) 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Instituto finansiniai 

duomenys. 

6. Duomenų auditas Neatliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Dr. Rūta Briedienė, klinikinių tyrimų grupės 

vadovė, priemonės „Vykdyti vaistinių preparatų 

klinikinius tyrimus bei kitus mokslinius tyrimus, 

finansuojamus ūkio subjektų“ koordinatorė,  

el. p. ruta.briediene@nvi.lt, tel.  (8 5) 219 0918  

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

− 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


