Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407)
2017-2019 m. Strateginio veiklos plano
26 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2017 m.
(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
01
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę.
(Programa (nurodoma kai, pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų
01.10
techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas.
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijų techninis priedas) Vykdyti patalpų renovaciją,
01.10.02.02
rekonstrukciją ir atnaujinti materialinę bazę siekiant garantuoti šiuolaikines
sąlygas numatytiems darbams vykdyti
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
−
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimo ir įdiegimo
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etapų skaičius
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Apibrėžimas
−
Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip
Pasirinkimo pagrindimas
Vertinimo kriterijus leis įvertinti ir kontroliuoti
materialaus ir nematerialus turto įsigijimo eigą bei skirtų
lėšų panaudojimo efektyvumą. Įsigytas bei įdiegtas naujas
materialus ir nematerialus turtas turės teigiamą poveikį
Spindulinės terapijos paslaugos kokybei ir prieinamumui.
Skaičiavimo metodas
Sumuojamas materialaus ir nematerialaus turto, kurį
sudaro linijinis greitintuvas ir kompiuterinė bei programinė
įranga, įsigijimo ir įdiegimo etapų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį - per metus. Etapu sutarta vadinti darbų grupę:
etapas – materialaus ir nematerialaus turto įsigijimo ir
įdiegimo darbai.
Duomenų šaltinis
Investicinio projekto ,,Nacionalinio vėžio instituto
Santariškių g. 1, Vilniuje linijinio greitintuvo ir programinės
įrangos procesų valdymui įsigijimas“ įgyvendinimo darbų
priėmimo aktai.
Duomenų auditas
Neatliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
Už vertinimo kriterijų atsakingas dr. Arvydas Burneckis, Onkologinės radioterapijos skyriaus
kontaktinis asmuo
vedėjas, el. p. arvydas.burneckis@nvi.lt, tel. (8 5) 278 6770;
dr. Darius Norkus, Išorinės spindulinės terapijos skyriaus
vedėjas,

2

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

el. p. darius.norkus@nvi.lt, tel. (8 5) 278 6779
−

