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I. Posėdyje dalyvavę projektų atrankos komiteto nariai ir stebėtojai: 

 

1. Gytė Sirgedienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų 

valdymo skyriaus vedėja (Komiteto pirmininko pavaduotoja); 

2. Audrius Ščeponavičius – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės 

sveikatos departamento direktorius (Komiteto narys); 

3. Evelina Voitonis – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų 

valdymo skyriaus vyriausioji specialistė ( Komiteto narė); 

4. Banga Vaitkutė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Socialinių 

investicijų skyriaus patarėja (Stebėtoja); 

5. Solfrid Johansen – Norvegijos visuomenės sveikatos instituto Visuotinės sveikatos departamento 

vyriausioji patarėja (Stebėtoja); 

6. Gudrun D. Gudmundsdottir – Finansinių mechanizmų valdybos vyresnioji patarėja socialinių 

reikalų sektoriui (Stebėtoja). 

 

 

II. Projektų atrankos komiteto posėdyje svarstytos projektų paraiškos: 

 

1. Paraiškos, praėję naudos ir kokybės ir tinkamumo finansuoti atitikties vertinimą: 

 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Tinkamos 

finansuoti 

išlaidos, 

Eur: 

Vertintojų išvada dėl 

projekto veiklų bei 

išlaidų tinkamumo 

finansuoti 
Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto 

pavadinimas 

1. LT03-1-

SAM-K01-

002 

Šakių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Saugok sveikatą kol 

jaunas 2 

95 247 160,78 Teigiama 

  



 

2 
 

2 
 

2. LT03-1-

SAM-K01-

009 

Raseinių 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

ADAPTUOTO IR 

IŠPLĖSTO 

JAUNIMUI 

PALANKIŲ 

SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ 

(JPSPP) TEIKIMO 

MODELIO 

ĮDIEGIMAS 

AKMENĖS, 

KLAIPĖDOS IR 

RASEINIŲ 

RAJONŲ 

SAVIVALDYBĖSE 

95 249 116,10 Teigiama Su išlyga, 

Paraiškos vertinimas 

baigiamas su išlyga, kad 

ne vėliau nei iki projekto 

įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo CPVA bus 

pateikta Gairių 

reikalavimus atitinkanti ir, 

atsižvelgiant į paraiškos 

vertinimo rezultatus ir 

veiklų (jei taikoma) bei 

išlaidų pasiskirstymo tarp 

partnerių pokyčius 

atnaujinta, pasirašyta 

jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis su 

projekto partneriais. 

3. LT03-1-

SAM-K01-

005 

Plungės 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

JAUNIMUI 

PALANKIŲ 

SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ 

(JPSPP) TEIKIMO 

MODELIO 

DIEGIMAS 

PLUNGĖS, 

MAŽEIKIŲ IR 

TAURAGĖS 

SAVIVALDYBĖSE 

95 259 089,60 Teigiama Su išlyga, 

Projekto finansavimo 

atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo, pareiškėjas 

turi pateikti pasirašytą 

Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartį. 

4. LT03-1-

SAM-K01-

004 

Ukmergės 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

JAUNIMUI 

PALANKIŲ 

SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ 

(JPSPP) TEIKIMO 

MODELIO 

DIEGIMAS 

UKMERGĖS, 

ŠIRVINTŲ IR 

MOLĖTŲ 

SAVIVALDYBĖSE 

90 259 800,35 Teigiama Su išlyga, 

Paraiškos vertinimas 

baigiamas su išlyga, kad 

ne vėliau nei iki projekto 

įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo CPVA bus 

pateikta Gairių 

reikalavimus atitinkanti ir 

atsižvelgiant į paraiškos 

vertinimo rezultatus ir 

veiklų (jei taikoma) bei 

išlaidų pasiskirstymo tarp 

partnerių pokyčius 

atnaujinta pasirašyta 

jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis su 

projekto partneriais. 

5. LT03-1-

SAM-K01-

010 

Kaišiadorių 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Sveikas ir išmanus 

jaunimas 

90 255 887,17 Teigiama Su išlyga, 

Vertinimas baigiamas su 

išlyga, kad pareiškėjas iki 

projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

pateiks patikslintus 

jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutarties 

priedus Nr. 1 "Projekto 

biudžetas" ir Nr. 2 

"Projekto veiklų planas", 

kurie turės būti atnaujinti 

pagal paraiškos vertinimo 



 

3 
 

3 
 

metu nustatytą galutinį 

projekto biudžetą, taip pat 

priedas Nr. 1 turės būti 

papildytas atsižvelgus į 

jungtinės veiklos sutarties 

10 punktą, kuriame 

nustatyta, kad šiame 

priede nurodomi 

įsipareigojimai dėl 

stebėsenos rodiklių 

pasiekimo, avanso 

išmokėjimo. 

6. LT03-1-

SAM-K01-

011 

Biržų rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Sveikesnis ir 

saugesnis jaunimo 

gyvenimas 

90 241 585,83 Teigiama Su išlyga, 

Projekto finansavimo 

atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo, pareiškėjas 

turi pateikti pasirašytą 

Jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartį. 

7. LT03-1-

SAM-K01-

003 

Elektrėnų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimas 

ir psichikos 

sveikatos gerinimas 

85 259 830,07 Teigiama 

8. LT03-1-

SAM-K01-

007 

Jonavos 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų modelio 

plėtra Jonavos 

rajono 

savivaldybėje 

75 213 324,47 Teigiama Su išlyga, 

Paraiškos vertinimas 

baigiamas su išlyga, kad 

projekto finansavimo 

atveju ne vėliau nei iki 

projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

CPVA bus pateikta, 

atsižvelgiant į paraiškos 

vertinimo rezultatus ir 

veiklų (jei taikoma) bei 

išlaidų pasiskirstymo tarp 

partnerių pokyčius 

atnaujinta, pasirašyta 

jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis 

9. LT03-1-

SAM-K01-

001 

Klaipėdos 

miesto 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Adaptuoto ir 

išplėsto jaunimui 

palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų 

(JPSPP) teikimo 

modelio įdiegimas 

Klaipėdos miesto 

savivaldybėje 

70 241 165,58 Teigiama Su išlyga, 

Paraiškos vertinimas 

baigiamas su išlyga, kad 

projekto finansavimo 

atveju ne vėliau nei iki 

projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

CPVA bus pateikta, 

atsižvelgiant į paraiškos 

vertinimo rezultatus ir 

veiklų (jei taikoma) bei 

išlaidų pasiskirstymo tarp 

partnerių pokyčius 

atnaujinta, pasirašyta 

jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis 



 

4 
 

4 
 

10. LT03-1-

SAM-K01-

006 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

„Adaptuoto ir 

išplėsto jaunimui 

palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų 

(JPSPP) teikimo 

modelio įdiegimas 

Pasvalio rajono, 

Joniškio rajono ir 

Palangos miesto 

savivaldybėse“ 

65 224 428,91 Teigiama 

11. LT03-1-

SAM-K01-

013 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Adaptuoto ir 

išplėsto jaunimui 

palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų 

(JPSPP) teikimo 

modelio įdiegimas 

Panevėžio mieste 

55 168 051,45 Teigiama 

 

2. Paraiškos, nepraėję naudos ir kokybės vertinimo: 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas Naudos 

ir kokybės 

vertinimo 

balas 

Paraiškoje 

nurodyta bendra 

projekto vertė, 

Eur 
Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

1. LT03-1-

SAM-K01-

008 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

Adaptuoto ir išplėsto jaunimui 

palankių sveikatos priežiūros 

paslaugų (JPSPP) teikimo modelio 

įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje 

5 214592,00 

 

3. Paraiškos, nepraėję tinkamumo finansuoti vertinimo: 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Paraiškoje 

nurodytos 

projekto 

finansavimo 

lėšos, Eur 

Vertintojų išvada dėl 

projekto veiklų bei 

išlaidų tinkamumo 

finansuoti 
Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto 

pavadinimas 

1. LT03-1-

SAM-K01-

012 

Pakruojo 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Adaptuoto ir 

išplėsto jaunimui 

palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų 

(JPSPP) teikimo 

modelio įdiegimas 

Pakruojo ir Lazdijų 

r. savivaldybėse 

95 259621,52 Neigiama, Paraiškos 

vertinimas stabdomas ir 

paraiška atmetama 

vadovaujantis MAFT 164 

p., nes pareiškėjas 

nepateikė prašytos 

trūkstamos informacijos 

ir dokumentų per 

nustatytą terminą 
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5 
 

III. SVARSTYTA: Paraiškų vertinimo ataskaitos tvirtinimas. 

NUTARTA: patvirtinti paraiškų vertinimo ataskaitą (patvirtinta ataskaita pridedama). 

Toliau vykdomas administracinės atitikties vertinimas, atsižvelgiant į kurio rezultatus 

Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius) priima sprendimą dėl projekto 

finansavimo. 

 

Posėdžio pirmininko pavaduotoja       Gytė Sirgedienė  

Posėdžio sekretorius        Lina Janionytė 

 

Projektų vertinimo komiteto nariai:   

Audrius Ščeponavičius 

Evelina Voitonis 


