
                                                                      Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407) 
                                                                 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 

                   1 priedas2 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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)  − 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)  − 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Mokslinių straipsnių, tenkančių vienam mokslininkui, 
skaičius E-01-01 

 
1. Apibrėžimas      Mokslinis straipsnis – parengiamas Nacionaliniame 

vėžio  institute, pateikiant jame mokslinių tyrimų rezultatus 
ar vertingą ankstesnių rezultatų analizę išspausdinamas 
moksliniame žurnale.   
 
    Straipsnių rūšys: straipsnis ISI Web of Science, 
straipsnis ISI Master Journal List, straipsnis kitose 
duomenų bazėse, straipsnis Lietuvos mokslo tarybos 
patvirtintose duomenų bazėse, straipsnis kituose 
recenzuojamuose leidiniuose. Skirtingų rūšių straipsnių 
vertė yra skirtinga, ji priklauso nuo citavimo indekso. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas      Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 

veiklos produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą 
(kokybę). 

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – mokslinių 
straipsnių, tenkančių vienam mokslininkui, skaičius per 
ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus. 
  X  , 
  Y           
X – mokslinių straipsnių skaičius, 
Y – mokslininkų skaičius 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
tyrėjų duomenys. 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
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7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Saulius Cicėnas, direktoriaus pavaduotojas klinikai, 
programos "Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas“ 
koordinatorius, el. p. saulius.cicenas@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 
6702  

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saulius.cicenas@nvi.lt
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                   2 priedas2 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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)  − 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)  − 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Naujai pradėtų vykdyti tarptautinių ir nacionalinių 
projektų skaičius E-01-02 

 
1. Apibrėžimas      Projektas – tai tarpusavyje susijusių darbų kompleksas, 

kurie atliekami siekiant specifinio tikslo, ribotą laiko tarpą, 
panaudojant griežtai apribotą biudžetą. 
    Mokslo projektas – visuma mokslinių tyrimų ir 
organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką projekto 
vykdytojų grupė (arba vienas mokslininkas) atlieka 
užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams išspręsti. 
    Projektai į tam tikras kategorijas (ES struktūrinių fondų, 
tarptautiniai, nacionaliniai) skirstomi pagal lėšų šaltinių 
kilmę. 
   Tarptautinis projektas – tai projektas, kurio vykdymui 
skiriama didžioji lėšų dalis yra iš tam tikrų tarptautinių 
programų/fondų. 
   Nacionalinis projektas – tai projektas, kurio vykdymui 
skiriama didžioji lėšų dalis yra iš Lietuvos Respublikos 
biudžeto. 

2. Ar tai naujas vertinimo 
kriterijus 

Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas    Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 
veiklos produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą 
(kokybę) ir iš dalies sąlygoja Nacionalinio vėžio instituto 
finansavimą už mokslinės veiklos rezultatus 

4. Skaičiavimo metodas     Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – naujai pradėtų 
vykdyti projektų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per 
metus.  

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
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pasirašytos projektų finansavimo/ bendradarbiavimo/ 
partnerystės ar panašaus pobūdžio sutartys. 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų 

atsakingas kontaktinis asmuo 
Saulius Cicėnas, direktoriaus pavaduotojas klinikai, 
programos „Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas“ 
koordinatorius, el. p. saulius.cicenas@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 
6702 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

 
 

mailto:saulius.cicenas@nvi.lt


                                                                      Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407) 
                                                                 2021–2023 m. strateginio veiklos plano  

                  3 priedas2 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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)  − 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)  − 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Uždirbtų lėšų dalis Instituto biudžete (tūkst.eurų) E-01-03 
 
1. Apibrėžimas      Lėšos į Nacionalinio vėžio instituto biudžetą 

uždirbamos iš kelių šaltinių: teikiant medicinines mokamas 
paslaugas, atliekant vaistinių preparatų klinikinius tyrimus 
ir gaunant pajamas iš kitų mokamų paslaugų. 
     Medicininės mokamos ir kitos mokamos paslaugos- 
imunofermentiniai tyrimai, gydytojų konsultacijos, 
stacionarinės paslaugos (nedraustiems ligoniams teikiant 
diagnostines, chirurgines, spindulinės ir medikamentinės 
terapijos paslaugas). 
      Vaistinių preparatų klinikiniai tyrimai – užsakomieji, 
finansuojami užsakovų tyrimai (užsakovai – farmacinės 
kompanijos), atliekami siekiant 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 veiklos tikslą. 
Nacionaliniame vėžio  institute vykdomi vaistinių 
preparatų klinikiniai tyrimai bei kiti moksliniai tyrimai, 
finansuojami ūkio subjektų, skatina mokslininkų ir 
verslininkų tarpusavio bendradarbiavimą. Teikiamų 
mokamų paslaugų skaičius suteikia pacientams didesnes 
pasirinkimo galimybes ir gerina onkologinių ligonių 
gyvenimo kokybę. Uždirbtos lėšos padeda atnaujinti 
mokslinių tyrimų materialinę - techninę bazę. 

4. Skaičiavimo metodas        Lėšos gautos už vaistinių preparatų klinikinius tyrimus 
(tūkst.eurų) + lėšos, gautos už medicinines mokamas 
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paslaugas (tūkst.eurų) + lėšos,  gautos už nemedicinines 
paslaugas (tūkst.eurų) + lėšos,  gautos už kitas mokamas 
paslaugas (tūkst.eurų) = uždirbtos lėšos Nacionalinio 
vėžio instituto biudžete (tūkst.eurų) 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
finansiniai duomenys. 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Saulius Cicėnas, direktoriaus pavaduotojas klinikai, 
programos "Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas“ 
koordinatorius, el. p. saulius.cicenas@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 
6702 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saulius.cicenas@nvi.lt


                                                                      Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407) 
                                                                 2021–2023 m. strateginio veiklos plano  

                  4 priedas2 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Plėtojant navikų profilaktikos, 
diagnostikos ir gydymo tyrimus, pasiūlyti mokslo žiniomis pagrįstus 
sprendimus efektyviai onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai bei 
užtikrinantį visavertį onkologinių pacientų gydymą. 

01.10.01 
 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Bendras mokslinių publikacijų skaičius Lietuvos ir 
užsienio leidiniuose R-01-10-01-01 

 
1. Apibrėžimas      Bendras mokslinių publikacijų skaičius Lietuvos ir užsienio 

leidiniuose  - tai mokslo straipsnių paskelbtų Lietuvos ir užsienio 
mokslinėje spaudoje ir atitinkančių toje mokslo kryptyje 
pripažintus moksliškumo kriterijus, skaičius. 

2. Ar tai naujas vertinimo 
kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas      Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto veiklos 
produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą (kokybę) ir iš 
dalies sąlygoja Nacionalinio vėžio instituto finansavimą už 
mokslinės veiklos rezultatus. 

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – išspausdintų 
mokslinių publikacijų skaičius Lietuvos ir užsienio leidiniuose 
per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto tyrėjų 
duomenys 
Antrinis duomenų šaltinis: Lietuvos akademinės elektroninės 
bibliotekos (eLABA) sistemos duomenys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų 

atsakingas kontaktinis 
asmuo 

Saulius Cicėnas, direktoriaus pavaduotojas klinikai, programos 
„Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas“ koordinatorius, el. p. 
saulius.cicenas@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6702 

mailto:saulius.cicenas@nvi.lt
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9. Kita informacija apie 

vertinimo kriterijaus 
patikimumą 

− 
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                                                                 2021–2023 m. strateginio veiklos plano  

                  5 priedas2 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Plėtojant navikų profilaktikos, 
diagnostikos ir gydymo tyrimus, pasiūlyti mokslo žiniomis pagrįstus 
sprendimus efektyviai onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai bei 
užtikrinantį visavertį onkologinių pacientų gydymą. 

01.10.01 
 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Mokslo projektų, tarptautinėse ir nacionalinėse 
programose, skaičius R-01-10-01-02 

 
1. Apibrėžimas    Projektas - tai tarpusavyje susijusių darbų kompleksas, kurie 

atliekami siekiant specifinio tikslo, ribotą laiko tarpą, 
panaudojant griežtai apribotą biudžetą. 
   Mokslo projektas – visuma mokslinių tyrimų ir organizacinių 
veiksmų, kuriuos per numatytą laiką projekto vykdytojų grupė 
(arba vienas mokslininkas) atlieka užsibrėžtiems moksliniams 
uždaviniams išspręsti. 
    Projektai į tam tikras kategorijas (ES struktūrinių fondų, 
tarptautiniai, nacionaliniai) skirstomi pagal lėšų šaltinių kilmę. 
    Tarptautinis projektas – tai projektas, kurio vykdymui 
skiriama didžioji lėšų dalis yra iš tam tikrų tarptautinių 
programų/fondų. 
     Nacionalinis projektas – tai projektas, kurio vykdymui 
skiriama didžioji lėšų dalis yra iš Lietuvos Respublikos biudžeto. 

2. Ar tai naujas vertinimo 
kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas    Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto veiklos 
produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą (kokybę) ir iš 
dalies sąlygoja Nacionalinio vėžio instituto finansavimą už 
mokslinės veiklos rezultatus 

4. Skaičiavimo metodas     Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – vykdomų projektų 
skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus. Vykdomais 
projektais laikomi tie projektai, kurių įgyvendinimo terminas 
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pagal projekto finansavimo sutartį yra prasidėjęs ir iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepasibaigęs. 

5. Duomenų šaltinis    Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
pasirašytos projektų finansavimo/ bendradarbiavimo/ 
partnerystės ar panašaus pobūdžio sutartys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų 

atsakingas kontaktinis 
asmuo 

Saulius Cicėnas, direktoriaus pavaduotojas klinikai, programos 
„Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas“  koordinatorius,  
el. p. saulius.cicenas@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6702 

9. Kita informacija apie 
vertinimo kriterijaus 
patikimumą 

- 

 

mailto:saulius.cicenas@nvi.lt
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                 6 priedas2 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Plėtojant navikų profilaktikos, 
diagnostikos ir gydymo tyrimus, pasiūlyti mokslo žiniomis pagrįstus 
sprendimus efektyviai onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai bei 
užtikrinantį visavertį onkologinių pacientų gydymą. 

01.10.01 
 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros programų skaičius R-01-10-01-03 

 
1. Apibrėžimas    Ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros programos - tai pagrindinės Instituto programos ir jų 
tematikos, parengtos vadovaujantis Instituto mokslinės veiklos 
kryptimis ir atsižvelgiant į numatomų norminių etatų skaičių. 

2. Ar tai naujas vertinimo 
kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas    Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 
ilgalaikius veiklos tikslus ir mokslinį potencialą bei iš dalies  
sąlygoja finansavimą už mokslinės veiklos rezultatus. 

4. Skaičiavimo metodas     Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – patvirtintų ilgalaikių 
institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
programų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus. 

5. Duomenų šaltinis    Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
teikiamų ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintų MTEP 
programų sąrašas. 
Antrinis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto Ilgalaikių 
institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
programų vadovų  duomenys. 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų 

atsakingas kontaktinis 
Saulius Cicėnas, direktoriaus pavaduotojas klinikai, programos 
„Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas” koordinatorius, el. p. 
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asmuo saulius.cicenas@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6702 
9. Kita informacija apie 

vertinimo kriterijaus 
patikimumą 

- 

 

mailto:saulius.cicenas@nvi.lt
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                  7 priedas2 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Vykdyti onkologijos mokslo 
tiriamuosius, eksperimentinės plėtros darbus ir mokslo taikomuosius tyrimus 

01.10.01.01 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Tarptautiniu mastu pripažintų ISI (Mokslo 
informacijos instituto) duomenų bazės referuojamuose leidiniuose 
publikacijų skaičius  

P-01-10-01-01-01 

 
1. Apibrėžimas      Mokslo straipsnis − straipsnis, paskelbtas mokslinėje 

spaudoje, turintis  konkrečioje mokslo kryptyje įprastą 
struktūrą (išnašą, bibliografiją, formules, brėžinius, 
metodologijos aprašą, statistines lenteles ir pan.) ir 
atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus 
moksliškumo kriterijus. 
     Tarptautiniu mastu pripažįstami mokslo straipsniai 
žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis (Impact Factor) 
yra didesnis už 20 % nuo atitinkamos ISI JCR mokslo 
kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio (jei 
žurnalas priklauso kelioms kategorijoms, nuo šių 
kategorijų agreguotųjų cituojamumo rodiklių vidurkio), o 
citavimo duomenyse (Cited Journal Data/All Years) 
nurodytas citavimų skaičius kituose žurnaluose, kurių 
cituojamumo rodiklis yra didesnis nei šio žurnalo mokslo 
kategorijos agreguotasis cituojamumo rodiklis, yra 
didesnis už 20% nuo viso citavimų skaičiaus. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas      Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 

veiklos produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą 
(kokybę) bei iš dalies  sąlygoja finansavimą už mokslinės 
veiklos rezultatus. 

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – Tarptautiniu 
mastu pripažintų (ISI (mokslo informacijos instituto) 
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duomenų bazės referuojamuose leidiniuose) publikacijų 
skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus. 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
tyrėjų duomenys. 
Antrinis duomenų šaltinis: Lietuvos akademinės 
elektroninės bibliotekos (eLABA) sistemos duomenys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Ernestas Janulionis, mokslinis sekretorius , priemonės 
„Vykdyti piktybinių navikų  profilaktikos, naujų  
diagnostikos  ir gydymo būdų bei pacientų gyvenimo 
kokybės tyrimus” koordinatorius,  
el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6781 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Vykdyti onkologijos mokslo 
tiriamuosius, eksperimentinės plėtros darbus ir mokslo taikomuosius tyrimus 

01.10.01.01 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojamų 
mokslinių ir/ar eksperimentinės plėtros projektų skaičius  P-01-10-01-01-02 

 
1. Apibrėžimas    Projektas - tai tarpusavyje susijusių darbų kompleksas, 

kurie atliekami siekiant specifinio tikslo, ribotą laiko 
tarpą, panaudojant griežtai apribotą biudžetą. 
   Mokslo projektas – visuma mokslinių tyrimų ir 
organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką 
projekto vykdytojų grupė (arba vienas mokslininkas) 
atlieka užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams išspręsti. 
   Projektai į tam tikras kategorijas (ES struktūrinių fondų, 
tarptautiniai, nacionaliniai) skirstomi pagal lėšų šaltinių 
kilmę. 
   Tarptautinis projektas – tai projektas, kurio vykdymui 
skiriama didžioji lėšų dalis yra iš tam tikrų tarptautinių 
programų/fondų. 
   Nacionalinis projektas – tai projektas, kurio vykdymui 
skiriama didžioji lėšų dalis yra iš Lietuvos Respublikos 
biudžeto. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas    Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 

veiklos produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą 
(kokybę) ir iš dalies sąlygoja Nacionalinio vėžio instituto 
finansavimą už mokslinės veiklos rezultatus 

4. Skaičiavimo metodas     Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – vykdomų 
projektų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus. 
Vykdomais projektais laikomi tie projektai, kurių 
įgyvendinimo terminas pagal projekto finansavimo sutartį 
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yra prasidėjęs ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
nepasibaigęs. 

5. Duomenų šaltinis    Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
pasirašytos projektų finansavimo/ bendradarbiavimo/ 
partnerystės ar panašaus pobūdžio sutartys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Asta Ščėsnaitė-Jerdiakova, Strategijos ir inovacijų 
skyriaus mokslo projektų koordinatorė, priemonės 
„Vykdyti tarptautinių ir nacionalinių programų/fondų 
finansuojamus mokslinius ir/ar eksperimentinės plėtros 
projektus” koordinatorė,  
el. p. asta.scesnaite@nvi.lt, tel.  (8 5) 219 0922 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Vykdyti onkologijos mokslo 
tiriamuosius, eksperimentinės plėtros darbus ir mokslo taikomuosius tyrimus 

01.10.01.01 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) ES struktūrinių fondų finansuojamų mokslinių ir/ar 
eksperimentinės plėtros projektų skaičius  P-01-10-01-01-03 

 
1. Apibrėžimas    Projektas - tai tarpusavyje susijusių darbų kompleksas, 

kurie atliekami siekiant specifinio tikslo, ribotą laiko 
tarpą, panaudojant griežtai apribotą biudžetą. 
   Mokslo projektas – visuma mokslinių tyrimų ir 
organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką 
projekto vykdytojų grupė (arba vienas mokslininkas) 
atlieka užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams išspręsti. 
   Projektai į tam tikras kategorijas (ES struktūrinių fondų, 
tarptautiniai, nacionaliniai) skirstomi pagal lėšų šaltinių 
kilmę. 
   Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų projektas – 
tai projektas, kurio vykdymui skiriama didžioji lėšų dalis 
yra iš ES struktūrinių fondų. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas    Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 

veiklos produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą 
(kokybę) ir iš dalies sąlygoja Nacionalinio vėžio instituto 
finansavimą už mokslinės veiklos rezultatus 

4. Skaičiavimo metodas     Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – vykdomų 
projektų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus. 
Vykdomais projektais laikomi tie projektai, kurių 
įgyvendinimo terminas pagal projekto finansavimo sutartį 
yra prasidėjęs ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
nepasibaigęs. 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
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pasirašytos projektų finansavimo/ bendradarbiavimo/ 
partnerystės ar panašaus pobūdžio sutartys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Asta Ščėsnaitė-Jerdiakova, Strategijos ir inovacijų 
skyriaus mokslo projektų koordinatorė, priemonės 
„Vykdyti tarptautinių ir nacionalinių programų/fondų 
finansuojamus mokslinius ir/ar eksperimentinės plėtros 
projektus” koordinatorė,  
el. p. asta.scesnaite@nvi.lt, tel.  (8 5) 219 0922 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 
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tVERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

 

 
1. Apibrėžimas     Mokslinė-praktinė rekomendacija (sukurta, patentuota 

ir/ar įdiegta nauja technologija) - tai apibendrintų 
mokslinių tyrimų rezultatų praktinis diegimas (išvadų ir 
pasiūlymų rengimas). Jomis remiantis formuluojamos 
konkrečios priemonės, modeliai, pasiūlymai, problemų 
sprendimo būdai, apibendrinimai ir pan., kaip klinikinėje 
praktikoje galima panaudoti tyrimo rezultatus bei sudaryti 
prielaidas sergamumui piktybiniais navikais bei 
mirtingumui nuo jų mažinti. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas     Numatoma, kad Nacionaliniame vėžio institute vykdomi 

moksliniai tyrimai padės parengti mokslinius straipsnius ir 
jų pagrindu mokslines rekomendacijas (sukurti, patentuoti 
ir/ar įdiegti naujas technologijas), kurias įdiegus į kliniką 
pagerės Nacionaliniame vėžio institute  gydytų 
onkologinių pacientų išgyvenamumas. 
     Mokslinių tyrimų pagrindu kuriama onkologinių ligonių 
gyvenimo kokybės užtikrinimo sistema įgalins pagerinti 
atskirų lokalizacijų onkologinių ligonių gyvenimo kokybę. 
Be to, mokslinių tyrimų vykdymas bei naujų technologijų  
diegimas savo ruožtu yra naudingas siekiant stiprinti 
Instituto mokslinį potencialą ir konkurencingumą 
mokslinių tyrimų erdvėje. 

2021 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 
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) Vykdyti onkologijos mokslo 
tiriamuosius, eksperimentinės plėtros darbus ir mokslo taikomuosius tyrimus 

01.10.01.01 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Sukurtų, patentuotų ir/ar įdiegtų naujų technologijų, 
parengtų mokslinių-praktinių rekomendacijų, kurios sudarytų prielaidas 
sergamumui piktybiniais navikais bei mirtingumui nuo jų mažinti, skaičius. 

P-01-10-01-01-04 
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4. Skaičiavimo metodas      Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – parengtų 

mokslinių-praktinių rekomendacijų (sukurtų, patentuotų 
ir/ar įdiegtų naujų technologijų) skaičius per ataskaitinį 
laikotarpį, t.y. per metus. 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
tyrėjų duomenys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Ernestas Janulionis, mokslinis sekretorius,  priemonės 
„Vykdyti piktybinių navikų  profilaktikos, naujų  
diagnostikos  ir gydymo būdų bei pacientų gyvenimo 
kokybės tyrimus” koordinatorius  
el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6781 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Vykdyti onkologijos mokslo 
tiriamuosius, eksperimentinės plėtros darbus ir mokslo taikomuosius tyrimus 

01.10.01.01 
 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Paskelbtų mokslo populiarinimo straipsnių skaičius P-01-10-01-01-05 
 
1. Apibrėžimas      Paskelbtų mokslo ir populiarinimo straipsnių Lietuvos 

leidiniuose skaičius tai mokslinių straipsnių kituose 
recenzuojamuose mokslo periodiniuose, tęstiniuose ir 
vienkartiniuose leidiniuose ir straipsnių, paskelbtų 
Lietuvoje leidžiamuose populiariuose ir mokslo 
populiarinimo periodiniuose leidiniuose, skirtų  ne tik 
specialistams, bet ir visuomenės nariams, skaičius. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas      Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 

investicijas ne tik į plačiosios visuomenės narius, bet ir į 
švietimo ir mokslo ateitį. Šis kriterijus atspindi 
Nacionalinio vėžio instituto funkcijas – mokymą, mokslo 
tiriamąjį darbą, gydymo standartus ir jų pristatymą 
visuomenei. 

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – išspausdintų 
mokslo populiarinimo straipsnių skaičius per ataskaitinį 
laikotarpį, t.y. per metus. 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
tyrėjų duomenys. 
Antrinis duomenų šaltinis: Lietuvos akademinės 
elektroninės bibliotekos (eLABA) sistemos duomenys. 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Ernestas Janulionis, mokslinis sekretorius, priemonės 
„Vykdyti piktybinių navikų profilaktikos, naujų 
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diagnostikos ir gydymo būdų bei pacientų gyvenimo 
kokybės tyrimus“ koordinatorius,  
el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6781 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Vykdyti onkologijos mokslo 
tiriamuosius, eksperimentinės plėtros darbus ir mokslo taikomuosius tyrimus 

01.10.01.01 
 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Studentų atliekančių praktiką bei rengiančių 
baigiamuosius bakalauro ir magistro darbus, skaičius P-01-10-01-01-06 
 

1. Apibrėžimas    Studentai, NVI atliekantys praktiką ir/ar rengiantys 
baigiamuosius bakalauro ir magistro darbus, sutarčių su 
mokymo įstaigomis ar kitų dokumentų pagrindu. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas    Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 

veiklos produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą 
(kokybę). 

4. Skaičiavimo metodas     Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – studentų 
praktikos sutarčių su mokymo įstaigomis, ar kitų 
dokumentų, įteisinančių studentų praktikos ir/ar baigiamųjų 
darbų rengimą NVI, skaičius per ataskaitinį laikotarpį. 

5. Duomenų šaltinis    Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
pasirašytos studentų praktikos sutartys ar kiti dokumentai, 
įteisinantys studentų praktikos ir/ar baigiamųjų darbų 
rengimą NVI. 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Ernestas Janulionis, mokslinis sekretorius, priemonės 
„Vykdyti piktybinių navikų  profilaktikos, naujų  
diagnostikos  ir gydymo būdų bei pacientų gyvenimo 
kokybės tyrimus” koordinatorius,  
el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6781 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

 

mailto:ernestas.janulionis@nvi.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Vykdyti onkologijos mokslo 
tiriamuosius, eksperimentinės plėtros darbus ir mokslo taikomuosius tyrimus 

01.10.01.01 
 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Tyrėjų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius P-01-10-01-01-07 
 
1. Apibrėžimas    NVI darbuotojas, studijuojantis doktorantūroje, ir per 

ataskaitinį laikotarpį apgynęs daktaro disertaciją. 
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas    Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 

veiklos produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą 
(kokybę)  

4. Skaičiavimo metodas     Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – NVI 
darbuotojų, apgynusių daktaro disertaciją, skaičius per 
ataskaitinį laikotarpį. 

5. Duomenų šaltinis    Pirminis duomenų šaltinis: NVI darbuotojo daktaro 
laipsnio diplomas. 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Ernestas Janulionis, mokslinis sekretorius, priemonės 
„Vykdyti piktybinių navikų  profilaktikos, naujų  
diagnostikos  ir gydymo būdų bei pacientų gyvenimo 
kokybės tyrimus” koordinatorius,  
el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6781 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

 
 

mailto:ernestas.janulionis@nvi.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Užtikrinti įsitraukimą į Europos 
mokslinių tyrimų erdvę 

01.10.01.02 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Paskelbtų mokslo straipsnių recenzuojamuose 
leidiniuose skaičius  P-01-10-01-02-01 

 
1. Apibrėžimas      Paskelbti mokslo straipsniai recenzuojamuose  

leidiniuose tai  mokslinių straipsnių recenzuojamuose 
mokslo periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose 
leidiniuose, nereferuotuose tarptautinėse duomenų bazėse 
ir į jas neįtrauktuose, skaičius. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas      Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 

veiklos produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą 
(kokybę) bei iš dalies  sąlygoja finansavimą už mokslinės 
veiklos rezultatus. 

4. Skaičiavimo metodas      Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – išspausdintų 
mokslo straipsnių recenzuojamuose  leidiniuose  skaičius 
per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus. 

5. Duomenų šaltinis     Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
tyrėjų duomenys. 
Antrinis duomenų šaltinis: Lietuvos akademinės 
elektroninės bibliotekos (eLABA) sistemos duomenys. 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Ernestas Janulionis mokslinis sekretorius, priemonės 
„Plėtoti bendradarbiavimą su Europos ir kitų šalių 
mokslininkais bei palaikyti kontaktus su tarptautinėmis 
organizacijomis“ koordinatorius  
el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt  tel.  (8 5) 278 6781 

mailto:ernestas.janulionis@nvi.lt
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9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
− 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 
2021 m. 

(ataskaitinis laikotarpis) 
 

 
1. Apibrėžimas     Vykdant mokslinius tyrimus yra gaunami moksliniai-

klinikiniai rezultatai, kurie pristatomi tarptautinėse 
Lietuvos ir užsienio konferencijose. 
    Mokslinių pranešimų rūšys:  
pranešimai Lietuvos tarptautinėse konferencijose; 
pranešimai užsienio tarptautinėse konferencijose 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas      Vertinimo kriterijus rodo Nacionaliniame vėžio 

institute atliekamų mokslinių tyrimų produktyvumą 
(kiekybę) ir mokslinį potencialą (kokybę) 

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – skaitytų 
mokslinių pranešimų skaičius tarptautinėse 
konferencijose per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
tyrėjų duomenys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Ernestas Janulionis, mokslinis sekretorius, 
priemonės „Plėtoti bendradarbiavimą su Europos ir 
kitų šalių mokslininkais  bei  palaikyti  kontaktus  su  
tarptautinėmis organizacijomis“ koordinatorius,  
el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6781 

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) Užtikrinti įsitraukimą į Europos 
mokslinių tyrimų erdvę 

01.10.01.02 
 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Pranešimų, skaitytų tarptautinėse Lietuvos ir užsienio 
konferencijose, skaičius P-01-10-01-02-02 

mailto:ernestas.janulionis@nvi.lt
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9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
− 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Užtikrinti įsitraukimą į Europos 
mokslinių tyrimų erdvę 

01.10.01.02 
 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Narysčių tarptautinėse mokslo ir praktikos 
organizacijose skaičius P-01-10-01-02-03 

 
 
1. Apibrėžimas      Siekiant sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir 

užtikrinti naujausios ir aktualiausios informacijos 
gavimą mokslo srityje yra dalyvaujama tarptautinių 
mokslo ir praktikos organizacijų veikloje.  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas      Vertinimo kriterijus skatina Nacionalinio vėžio  

instituto tarptautinį bendradarbiavimą ir ryšių 
palaikymą su mokslo įstaigomis. Dalyvavimas 
tarptautinių mokslo ir praktikos organizacijų veikloje 
sudaro palankias sąlygas mokslo problemoms spręsti, 
sparčiau diegti žinias ir inovacines technologijas, 
plėtoti mokslą, įgyvendinti naujus projektus su 
organizacijai priklausančiais nariais 

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – 
Nacionalinio vėžio  instituto narysčių tarptautinėse 
mokslo ir praktikos organizacijose  skaičius per 
ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus. 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
tyrėjų duomenys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Ernestas Janulionis, mokslinis sekretorius, 
priemonės „Plėtoti bendradarbiavimą su Europos ir 
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kitų šalių mokslininkais bei palaikyti kontaktus su 
tarptautinėmis organizacijomis“ koordinatorius,  
el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6781 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Užtikrinti įsitraukimą į Europos 
mokslinių tyrimų erdvę 

01.10.01.02 
 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo sutarčių, 
skaičius P-01-10-01-02-04 

 
1. Apibrėžimas    Tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo sutartys 

apibrėžia Instituto bendradarbiavimą mokslo mokymo ir 
klinikinės veiklos srityse ir užtikrina veiklos plėtrą ir 
tarptautinį žinomumą bei pripažinimą. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas    Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto 

mokslo tarptautiškumą, darbuotojų tarptautinį mobilumą 
ir sąlygoja Nacionalinio vėžio instituto mokslinės veiklos 
rezultatus.   

4. Skaičiavimo metodas     Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – pasirašytų 
sutarčių skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus.  

5. Duomenų šaltinis    Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
pasirašytos bendradarbiavimo/partnerystės ar panašaus 
pobūdžio sutartys. 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Ernestas Janulionis mokslinis sekretorius, priemonės 
„Plėtoti bendradarbiavimą su Europos ir kitų šalių 
mokslininkais bei palaikyti kontaktus su tarptautinėmis 
organizacijomis“ koordinatorius  
el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt,  tel.  (8 5) 278 6781 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

- 

 

mailto:ernestas.janulionis@nvi.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 
2021 m. 

(ataskaitinis laikotarpis) 
 

 

1. Apibrėžimas     - 
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas      Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio 

instituto indėlį ir aktyvumą skleidžiant onkologijos 
mokslo žinias visuomenėje bei pristatant mokslinius-
klinikinius rezultatus konferencijose, vykdant mokslo 
populiarinimo veiklas, rengiant tobulinimosi kursus. 

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – 
organizuotų tarptautinių, regioninių ir nacionalinių 
konferencijų ir tobulinimosi kursų skaičius per 
ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto 
tyrėjų duomenys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Ernestas Janulionis, mokslinis sekretorius, 
priemonės „Plėtoti bendradarbiavimą su Europos ir 
kitų šalių mokslininkais  bei  palaikyti  kontaktus  su  
tarptautinėmis organizacijomis“ koordinatorius,  
el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6781 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 

 

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) Užtikrinti įsitraukimą į Europos 
mokslinių tyrimų erdvę 

01.10.01.02 
 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Organizuotų tarptautinių, regioninių ir nacionalinių 
konferencijų ir tobulinimosi kursų skaičius P-01-10-01-02-05 

mailto:ernestas.janulionis@nvi.lt
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2VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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 taikomuosius mokslinius tyrimus, užsakomus iš Lietuvos ir užsienio 
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) = iš užsakovų faktiškai gautos 
lėšos už NVI patirtas išlaidas atliekant pagal 
pasirašytą sutartį numatytus  klinikinius tyrimus, 
per ataskaitinį laikotarpį. 

5. Duomenų šaltinis Pirminis duomenų šaltinis: Instituto finansiniai 
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duomenys. 
6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Edita Baltruškevičienė, Klinikinių tyrimų 
grupės vedėja, priemonės „Vykdyti vaistinių 
preparatų klinikinius tyrimus bei kitus taikomuosius 
mokslinius tyrimus, užsakomus iš Lietuvos ir 
užsienio ūkio subjektų“ koordinatorė, el. p. 
edita.baltruskeviciene@nvi.lt,  
tel. (8 5) 278 6784 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407) 
                                                                2021–2023 m. strateginio veiklos plano  

                   20 priedas2 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų 
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę. 

01 

(Programa (nurodoma, kai pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų 
techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas 01.10 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir 
produkto vertinimo kriterijų techninis priedas) Efektyviai vystyti mokslinę, 
klinikinę ir ūkinę veiklą, siekiant įgyvendinti Nacionalinio vėžio instituto 
strateginį tikslą 

01.10.02 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai pildomas Vyriausybės 
veiklos prioriteto vertinimo kriterijaus techninis priedas) − 

(Vertinimo kriterijus) Lėšų, gautų už mokamas medicinines paslaugas, dalis 
Instituto biudžete, tūkst.eurų R-01-10-02-02 

 
1. Apibrėžimas      Teikiant medicinines mokamas paslaugas, kurios 

nėra apmokamos Valstybinės ligonių kasos, 
uždirbama papildomų lėšų, kurios naudojamos 
siekiant įgyvendinti Nacionalinio vėžio instituto 
programos tikslą 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne  
3. Pasirinkimo pagrindimas       Planuojama, kad Nacionalinio vėžio instituto 

teikiamos medicininės paslaugos, neapmokamos 
Valstybinės ligonių kasos, padės uždirbti papildomų 
lėšų, kurios galės būti naudojamos siekiant 
įgyvendinti Nacionalinio vėžio instituto programos 
tikslą 

4. Skaičiavimo metodas         Lėšos, gautos už atliktus laboratorinius tyrimus 
(tūkst.eurų) + lėšos, gautos už gydytojų specialistų 
konsultacijas (tūkst.eurų) + lėšos, gautos už suteiktas 
stacionarines paslaugas (nedraustiems pacientams 
suteiktas diagnostines, chirurgines ir spindulinės bei 
medikamentinės terapijos paslaugas) (tūkst.eurų) + 
lėšos, gautos už suteiktas ambulatorines paslaugas 
(nedraustiems pacientams suteiktas diagnostines, 
chirurgines ir spindulinės bei medikamentinės 
terapijos paslaugas) (tūkst.eurų)  + lėšos, gautos už 
kitas mokamas medicinines paslaugas (injekcijų ir 
infuzijų paslaugas, patologinės anatomijos tyrimų 
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paslaugas, stacionarines chirurgijos paslaugas, 
kompiuterinės tomografijos tyrimo paslaugas) 
(tūkst.eurų) = lėšų, gautų už mokamas medicinines 
paslaugas, dalis Instituto biudžete (tūkst.eurų) 

5. Duomenų šaltinis Nacionalinio vėžio instituto duomenys 
6. Duomenų auditas Neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Vincas Urbonas, Klinikinės onkologijos 
laboratorijos vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas, 
priemonės „Plėtoti mokamų paslaugų bazę 
ankstyvosios diagnostikos ir terapijos metodų kūrimo 
srityje“ koordinatorius,  
el. p. vincas.urbonas@nvi.lt, tel.  (8 5) 219 0923  

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 

 
                                            ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vincas.urbonas@nvi.lt


                                                                    Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407) 
                                                               2021–2023 m. strateginio veiklos plano  

                  21 priedas2 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų 
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę. 

01 

(Programa (nurodoma, kai pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų 
techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas 01.10 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir 
produkto  vertinimo kriterijų techninis priedas) Efektyviai vystyti mokslinę, 
klinikinę ir ūkinę veiklą, siekiant įgyvendinti Nacionalinio vėžio instituto 
strateginį tikslą 

01.10.02 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai pildomas Vyriausybės 
veiklos prioriteto vertinimo kriterijaus techninis priedas) − 

(Vertinimo kriterijus) Lėšos, gautos už kitas mokamas paslaugas, tūkst.eurų R-01-10-02-03 
 
1. Apibrėžimas      Teikiant kitas (ne medicinines – kopijavimo ir kt.) 

mokamas paslaugas, kurios neįeina į medicininių 
paslaugų, apmokamų ligonių kasų, kainą, uždirbama 
papildomų lėšų, kurios galės būti naudojamos, siekiant 
įgyvendinti Nacionalinio vėžio instituto programos 
tikslą. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne  
3. Pasirinkimo pagrindimas      Planuojama, kad Nacionalinio vėžio instituto 

teikiamos mokamos paslaugos, neįeinančios į 
medicininių paslaugų, apmokamų ligonių kasų, kainą, 
padės uždirbti papildomų lėšų, kurios galės būti 
naudojamos, siekiant įgyvendinti Nacionalinio vėžio  
instituto programos tikslą. 

4. Skaičiavimo metodas        Lėšos, gautos už pagerintų slaugos sąlygų (VIP 
palatų) paslaugą (tūkst.eurų) + lėšos, gautos už 
nenaudojamų patalpų nuomos (negyvenamųjų ir 
gyvenamųjų) paslaugą (tūkst.eurų) + lėšos, gautos už 
kitas mokamas nemedicinines paslaugas (rentgeno 
nuotraukų atidavimą, duomenų įrašymą į CD, 
kopijavimą, el. pažymų ir pranešimų spausdinimą) 
(tūkst.eurų) = lėšos, gautos už kitas mokamas paslaugas 
(tūkst.eurų) 

5. Duomenų šaltinis Nacionalinio vėžio  instituto duomenys. 
6. Duomenų auditas Neatliktas 
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7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Dr. Vincas Urbonas, Klinikinės onkologijos 
laboratorijos vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas, 
priemonės „Plėtoti mokamų paslaugų bazę ankstyvosios 
diagnostikos ir terapijos metodų kūrimo srityje“ 
koordinatorius,  
el. p. vincas.urbonas@nvi.lt, tel.  (8 5) 219 0923 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 

 
                                             _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vincas.urbonas@nvi.lt


                                                                     Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407) 
                                                                 2021–2023 m. strateginio veiklos plano  

                    22 priedas2 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
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) Išplėsti pajamas duodančią 
mokslinę, klinikinę ir ūkinę veiklą, siekiant efektyviau panaudoti Instituto 
intelektinį potencialą, infrastruktūrą ir turtą nuosavoms lėšoms gauti. 

01.10.02.01 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Vaistinių preparatų klinikinių tyrimų bei kitų taikomųjų 
mokslinių tyrimų, užsakomų iš Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų, skaičius P-01-10-02-01-01 

 
 
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 Lietuvos ir užsienio užsakovų tyrimai 
(užsakovai – farmacinės kompanijos), atliekami įvertinti 
naujų vaistinių preparatų veiksmingumą ir saugumą. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas       Kriterijus atspindi Instituto verslumą,  leidžia 

efektyviau įgyvendinti Nacionalinio vėžio instituto 
strateginį tikslą, plėtoti ryšius su verslo ir ūkio subjektais.   

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – vykdomų 
vaistinių preparatų klinikinių tyrimų bei kitų taikomųjų 
mokslinių tyrimų, užsakomų iš Lietuvos ir užsienio ūkio 
subjektų, skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus. 

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. Edita Baltruškevičienė, Klinikinių tyrimų grupės 
vedėja, priemonės „Vykdyti vaistinių preparatų klinikinius 
tyrimus bei kitus taikomuosius mokslinius tyrimus, 
užsakomus iš Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų“ 
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koordinatorė,  
el. p. edita.baltruskeviciene@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6784 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 

________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407) 

                                                                 2021–2023 m. strateginio veiklos plano  

                                                                               23 priedas2 

 

2014-2016 metų VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 

piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų 

piktybiniais navikais gyvenimo kokybę. 

01 

(Programa (nurodoma, kai pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų 

techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas 
01.10 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir 

produkto vertinimo kriterijų techninis priedas) Išplėsti pajamas duodančią 

mokslinę, klinikinę ir ūkinę veiklą, siekiant efektyviau panaudoti Instituto 

intelektinį potencialą, infrastruktūrą ir turtą nuosavoms lėšoms gauti 

01.10.02.01 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai pildomas Vyriausybės 

veiklos prioriteto vertinimo kriterijaus techninis priedas) 
− 

(Vertinimo kriterijus) Medicininių mokamų paslaugų grupių skaičius P-01-10-02-01-02 

 

1. Apibrėžimas       Lėšų į Nacionalinio vėžio instituto biudžetą 

uždirbama, teikiant medicinines mokamas paslaugas: 

atliekant imunofermentinius tyrimus, laboratorinius 

tyrimus, teikiant gydytojų specialistų konsultacijas, 

teikiant ambulatorines ir stacionarines paslaugas 

(nedraustiems pacientams teikiant diagnostines, 

chirurgines ir spindulinės bei medikamentinės terapijos 

paslaugas) bei teikiant kitas mokamas medicinines 

paslaugas (injekcijų ir infuzijų paslaugas, patologinės 

anatomijos tyrimų paslaugas). 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas      Kriterijus leidžia įvertinti lėšas, uždirbtas iš klinikinės 

veiklos, siekiant efektyviau įgyvendinti Nacionalinio 

vėžio  instituto programos uždavinį. Siūlomos mokamos 

medicininės paslaugos suteikia pacientams didesnes 

pasirinkimo galimybes ir gerina onkologinių pacientų 

gyvenimo kokybę. Uždirbtos lėšos padeda atnaujinti 

mokslinių tyrimų materialinę-techninę bazę. 

4. Skaičiavimo metodas      Suskaičiuojamas Nacionalinio vėžio instituto teikiamų 

medicininių mokamų paslaugų grupių skaičius.                             

    Nacionalinio vėžio instituto teikiamos medicininės 

mokamos paslaugos suskirstytos į tokias grupes: 

I. Laboratorinių tyrimų paslaugos; 

II. Gydytojų specialistų konsultacijų paslaugos; 

III. Stacionarinės paslaugos (nedraustiems ligoniams); 
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IV. Ambulatorinės paslaugos (nedraustiems ligoniams); 

V. Kitos mokamos medicininės paslaugos (injekcijų ir 

infuzijų paslaugos, patologinės anatomijos tyrimų 

paslaugos, stacionarinės chirurginės paslaugos, 

kompiuterinės tomografijos tyrimo paslaugos). 

5. Duomenų šaltinis Nacionalinio vėžio  instituto duomenys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Dr. Vincas Urbonas, Klinikinės onkologijos laboratorijos 

vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas, priemonės 

„Plėtoti mokamų paslaugų bazę ankstyvosios 

diagnostikos ir terapijos metodų kūrimo srityje“ 

koordinatorius,  

el. p. vincas.urbonas@nvi.lt, tel.  (8 5) 219 0923 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

− 

 

                                      ______________________________________ 
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                                                                     Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407) 

                                                                2021–2023 m. strateginio veiklos plano  

                   24 priedas2 

 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021 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 

piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų 

piktybiniais navikais gyvenimo kokybę. 

01 

(Programa (nurodoma, kai pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų 

techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas 
01.10 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir 

produkto vertinimo kriterijų techninis priedas) Išplėsti pajamas duodančią 

mokslinę, klinikinę ir ūkinę veiklą, siekiant efektyviau panaudoti Instituto 

intelektinį potencialą, infrastruktūrą ir turtą nuosavoms lėšoms gauti. 

01.10.02.01 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai pildomas Vyriausybės 

veiklos prioriteto vertinimo kriterijaus techninis priedas) 
− 

(Vertinimo kriterijus) Kitų mokamų paslaugų grupių skaičius P-01-10-02-01-03 

 

1. Apibrėžimas      Lėšų į Nacionalinio vėžio instituto biudžetą 

uždirbama, gaunant pajamų iš kitų mokamų paslaugų – 

sudarant pagerintas slaugos sąlygas (VIP palatos), 

nuomojant nenaudojamas patalpas (negyvenamąsias ir 

gyvenamąsias) ir teikiant papildomas technines 

paslaugas (rentgeno nuotraukų spausdinimo paslaugą, 

duomenų įrašymo į CD paslaugą, kopijavimo paslaugą, 

elektroninių pažymų ir pranešimų spausdinimo 

paslaugą). 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas      Kriterijus leidžia įvertinti lėšas, uždirbtas iš  ūkinės 

veiklos, siekiant efektyviau įgyvendinti Nacionalinio 

vėžio  instituto programos uždavinį. Mokamos paslaugos 

leidžia pagerinti pacientų aptarnavimo kokybę, suteikia 

jiems didesnes pasirinkimo galimybes ir gerina 

onkologinių pacientų gyvenimo kokybę. Uždirbtos lėšos 

padeda atnaujinti mokslinių tyrimų materialinę-techninę 

bazę. 

4. Skaičiavimo metodas       Suskaičiuojamas Nacionalinio vėžio instituto 

teikiamų kitų mokamų paslaugų grupių skaičius.                             

    Nacionalinio vėžio instituto teikiamos kitos mokamos 

paslaugos suskirstytos į tokias grupes: 

I.  Pagerintų slaugos sąlygų (VIP palatų) paslaugos; 

II.  Nenaudojamų patalpų nuomos (negyvenamųjų ir 

gyvenamųjų) paslaugos; 
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III. Kitos mokamos nemedicininės paslaugos (rentgeno 

nuotraukų atidavimas, duomenų įrašymas į CD, 

kopijavimo paslaugos, el.pažymų ir pranešimų 

spausdinimas). 

5. Duomenų šaltinis Nacionalinio vėžio instituto duomenys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Dr. Vincas Urbonas, Klinikinės onkologijos 

laboratorijos vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas, 

priemonės „Plėtoti mokamų paslaugų bazę ankstyvosios 

diagnostikos ir terapijos metodų kūrimo srityje“ 

koordinatorius,  

el. p. vincas.urbonas@nvi.lt, tel.  (8 5) 219 0923 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

− 

 

                                            ___________________________________ 
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                                                                  Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407) 
                                                                  2021–2023 m. strateginio veiklos plano  

                     25 priedas2 
                                                                      

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų 
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę. 

01 

(Programa (nurodoma kai, pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų 
techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas. 01.10 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir produkto 
vertinimo kriterijų techninis priedas) Išplėsti pajamas duodančią mokslinę, 
klinikinę ir ūkinę veiklą, siekiant efektyviau panaudoti Instituto intelektinį 
potencialą, infrastruktūrą ir turtą nuosavoms lėšoms gauti. 

01.10.02.01 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Įsigyta/ modernizuota techninė ir programinė įranga, 
proc.  P-01-10-02-01-04 
 

1. Apibrėžimas      Techninė įranga informacinėse technologijose – informacijos 
apdorojimo sistemos fizinių komponentų visuma arba tos 
visumos dalis. Kompiuterių techninė įranga apima ir visas 
fizines kompiuterio dalis. 
    Programinė įranga – informacijos apdorojimo sistemos 
programų, procedūrų, taisyklių visuma arba tos visumos dalis 
kartu su atitinkama dokumentacija. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 
3. Pasirinkimo pagrindimas       Kriterijus leidžia įvertinti turimos techninės ir programinės 

įrangos dalį (procentais), kuri per ataskaitinį laikotarpį buvo 
modernizuota. 

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – įsigytos/ 
modernizuotos techninės ir programinės įrangos dalis  
procentais, procentą skaičiuojant nuo visos turimos techninės ir 
programinės įrangos, per ataskaitinį laikotarpį, t.y per metus.  

5. Duomenų šaltinis Nacionalinio vėžio  instituto duomenys 
6. Duomenų auditas Neatliktas. 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą per metus. 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Laimonas Dobrovolskis, Informacinių sistemų skyriaus vedėjas, 
priemonės „Palaikyti bei atnaujinti informacinių technologijų 
išteklius“ koordinatorius,  
el.p. laimonas.dobrovolskis@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6789  

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 

mailto:laimonas.dobrovolskis@nvi.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų 
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę. 

01 

(Programa (nurodoma kai, pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų 
techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas. 01.10 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir 
produkto vertinimo kriterijų techninis priedas) Vykdyti patalpų renovaciją, 
rekonstrukciją ir atnaujinti materialinę bazę siekiant garantuoti šiuolaikines 
sąlygas numatytoms veikloms vykdyti. 

01.10.02.02 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Vykdomų investicinių projektų skaičius P-01-10-02-02-01 
 
1. Apibrėžimas      Vykdomų investicinių projektų skaičius − tai ataskaitiniu 

laikotarpiu Nacionaliniame vėžio institute vykdomų 
investicinių projektų skaičius. 

2. Ar tai naujas vertinimo 
kriterijus 

Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas       Pagal LR finansų ministerijos patvirtintą metodiką 
parengiami ir vykdomi investiciniai projektai, finansiškai 
(ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžia investavimo 
į Nacionalinio vėžio  instituto infrastruktūrą tikslus. Jų 
vykdymas - tai Instituto infrastruktūros modernizavimas - 
patalpų rekonstrukcija, jų pritaikymas mokslo, mokymo ir 
gydymo reikmėms, energetinių sąnaudų mažinimas bei 
naujausių technologijų pritaikymas  ir ilgalaikio materialiojo 
turto įsigijimas, padedantis užtikrinti efektyvų ir kokybišką  
paslaugų teikimą  mokslo, mokymo ir gydymo srityse. 

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – vykdomų 
investicinių projektų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y 
per metus. (Skaičiuojami faktiškai parengti, nustatyta tvarka 
LR finansų ministerijai pateikti ir pagal Vyriausybės kapitalo 
investicijų programą vykdomi investiciniai projektai). 

5. Duomenų šaltinis Nacionalinio vėžio  instituto duomenys 
6. Duomenų auditas Neatliktas. 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį. 
8. Už vertinimo kriterijų Mindaugas Žilinskis, Infrastruktūros projektų koordinatorius, 



2 
 

atsakingas kontaktinis asmuo l.v. skyriaus vedėjo funkcijas,  
el.p. mindaugas.zilinskis @nvi.lt, tel.  (8 5) 219 0919 

9. Kita informacija apie 
vertinimo kriterijaus 
patikimumą 

− 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:danute.juneviciene@nvi.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2021 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 
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų 
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę. 

01 

(Programa (nurodoma kai, pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų 
techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas. 01.10 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir 
produkto vertinimo kriterijų techninis priedas) Vykdyti patalpų renovaciją, 
rekonstrukciją ir atnaujinti materialinę bazę siekiant garantuoti šiuolaikines 
sąlygas numatytoms veikloms vykdyti. 

01.10.02.02 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) − 

(Vertinimo kriterijus) Parengtų ir teiktų svarstymui investicinių projektų 
skaičius P-01-10-02-02-02 
 

1. Apibrėžimas      Parengtų ir teiktų svarstymui investicinių projektų 
skaičius − tai ataskaitiniu laikotarpiu Nacionaliniame vėžio 
institute parengtų ir atsakingoms institucijoms teiktų 
investicinių projektų skaičius, siekiant gauti finansavimą iš 
valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės kapitalo 
investicijoms. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas       Vadovaujantis atitinkamuose teisės aktuose patvirtintais 

reikalavimais parengiami, o gavus finansavimą  ir vykdomi 
investiciniai projektai, finansiškai (ekonomiškai), techniškai 
ir socialiai pagrindžia investavimo į Nacionalinio vėžio  
instituto infrastruktūrą tikslus.  

4. Skaičiavimo metodas       Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – faktiškai 
parengtų ir atsakingoms institucijoms teiktų investicinių 
projektų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y per metus.  

5. Duomenų šaltinis Nacionalinio vėžio  instituto duomenys 
6. Duomenų auditas Neatliktas. 
7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį. 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Mindaugas Žilinskis, Infrastruktūros projektų 
koordinatorius, l.v. skyriaus vedėjo funkcijas,  
el.p. mindaugas.zilinskis @nvi.lt, tel.  (8 5) 219 0919 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

− 
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