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I. Posėdyje dalyvavę projektų atrankos komiteto nariai ir stebėtojai: 

 

1. Živilė Simonaitytė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministrė (Komiteto 

pirmininkė);  

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

valdymo skyriaus vedėja (Komiteto pirmininko pavaduotoja); 

3. Audrius Ščeponavičius – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės 

sveikatos departamento direktorius (Komiteto narys); 

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

valdymo skyriaus vyriausioji specialistė ( Komiteto narė); 

5. Emilija Bugailiškienė – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi 

visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyr. specialistė (Komiteto narė); 

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

investicijų skyriaus patarėja (Stebėtoja); 

7. 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. LT03-2-

SAM-

K01-001 

Šakių, Vilkaviškio 

ir Kazlų Rūdos 

savivaldybių 

ugdymo įstaigų 

Šakių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

100 231 

436,19 

Teigiama 



 

2 
 

2 
 

sveikatos kabinetų 

aprūpinimas 

metodinėmis 

priemonėmis. 

2. LT03-2-

SAM-

K01-002 

Kėdainių ir 

Anykščių rajonų 

savivaldybių 

mokyklų sveikatos 

kabinetų 

atnaujinimas 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

100 218 

491,45 

Teigiama 

3. LT03-2-

SAM-

K01-013 

Sveikatos paslaugų 

gerinimas Pakruojo 

ir Šilalės rajonų 

savivaldybių 

ugdymo įstaigose 

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

100 202 

734,10 

Teigiama su išlyga, 

Projekto 

finansavimo atveju 

ne vėliau nei iki 

projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

pareiškėjas turės 

pateikti pagal 

vertinimo rezultatus 

atnaujintą ir 

pasirašytą jungtinės 

veiklos 

(partnerystės) 

sutartį su projekto 

partneriu 

4. LT03-2-

SAM-

K01-004 

Rokiškio rajono, 

Kupiškio rajono ir 

Visagino 

savivaldybių 

mokyklų sveikatos 

kabinetų 

atnaujinimas 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

100 218 

596,00 

Teigiama su išlyga, 

Projekto 

finansavimo atveju 

iki projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

dienos pareiškėjas 

turi pateikti CPVA 

pasirašytą Jungtinės 

veiklos 

(partnerystės) 

sutartį. 

  



 

3 
 

3 
 

5. LT03-2-

SAM-

K01-003 

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo įstaigose 

teikiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas Joniškio 

ir Raseinių rajonų 

savivaldybėse 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

90 189 

900,92 

Teigiama 

6. LT03-2-

SAM-

K01-012 

Įtraukusis sveikatos 

mokymas sveikatą 

stiprinančioje 

aplinkoje 

Klaipėdos 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

90 213 

010,61 

Teigiama su išlyga, 

Paraiškos 

vertinimas 

baigiamas su išlyga, 

kad projekto 

finansavimo atveju 

ne vėliau nei iki 

projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

CPVA bus pateikta 

pasirašyta jungtinės 

veiklos 

(partnerystės) 

sutartis 

7. LT03-2-

SAM-

K01-014 

Vaikų ir jaunimo 

psichinės sveikatos 

stiprinimas bei 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

Švenčionių rajono 

ugdymo įstaigose 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

90 120 

628,87 

Teigiama su išlyga, 

vertinimas 

baigiamas su išlyga, 

kad paraiškos 

finansavimo atveju, 

ne vėliau nei iki 

projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

pareiškėjas pateiks 

tinkamai parengtą ir 

pasirašytą 

partnerystės sutartį. 

8. LT03-2-

SAM-

K01-010 

Sveikatos 

priežiūros paslaugų 

teikimo Elektrėnų, 

Jurbarko ir Prienų 

savivaldybių 

mokyklose ir 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose 

gerinimas 

Elektrėnų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

85 216 

937,55 

Teigiama su išlyga, 

Projekto 

finansavimo atveju 

iki projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

dienos pareiškėjas 

turi pateikti CPVA 

pasirašytą Jungtinės 

veiklos 

(partnerystės) 

sutartį. 

  



 

4 
 

4 
 

9. LT03-2-

SAM-

K01-005 

Sveikatos kabinetų 

mokymo įstaigose 

aprūpinimas 

metodinėmis 

priemonėmis 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

80 204 

149,17 

Teigiama su išlyga, 

Projekto 

finansavimo atveju 

iki projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

dienos pareiškėjas 

turi pateikti CPVA 

pasirašytą Jungtinės 

veiklos 

(partnerystės) 

sutartį. 

10. LT03-2-

SAM-

K01-008 

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo įstaigų 

sveikatos kabinetų 

aprūpinimas 

metodinėmis 

priemonėmis 

Plungės ir Tauragės 

savivaldybėse 

Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

80 169 

531,77 

Teigiama su išlyga, 

Projekto 

finansavimo atveju 

iki projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

dienos pareiškėjas 

turi pateikti CPVA 

pasirašytą Jungtinės 

veiklos 

(partnerystės) 

sutartį. 

11. LT03-2-

SAM-

K01-019 

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo įstaigų 

sveikatos kabinetų 

aprūpinimas 

metodinėmis 

priemonėmis 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

80 178 

027,52 

Teigiama 

12. LT03-2-

SAM-

K01-007 

Socialinio emocinio 

ugdymo sprendimai 

Ukmergės 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

70 200 

000,00 

Teigiama su išlyga, 

Projekto 

finansavimo atveju 

iki projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

dienos pareiškėjas 

turi pateikti CPVA 

pasirašytą Jungtinės 

veiklos 

(partnerystės) 

sutartį. 

  



 

5 
 

5 
 

13. LT03-2-

SAM-

K01-009 

Trakų rajono 

savivaldybės 

ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo įstaigų 

sveikatos kabinetų 

aprūpinimas 

metodinėmis 

priemonėmis 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija 

65 179 

376,00 

Teigiama su išlyga, 

Projekto 

finansavimo atveju 

iki projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

dienos pareiškėjas 

turi pateikti CPVA 

pasirašytą Jungtinės 

veiklos 

(partnerystės) 

sutartį. 

14. LT03-2-

SAM-

K01-018 

IKIMOKYKLINIO 

IR MOKYKLINIO 

UGDYMO 

ĮSTAIGŲ 

SVEIKATOS 

KABINETŲ 

APRŪPINIMAS 

METODINĖMIS 

PRIEMONĖMIS 

ŠIAULIŲ MIESTO 

SAVIVALDYBĖJE 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracija 

65 228 

306,81 

Teigiama su išlyga, 

Vertinimas 

baigiamas su išlyga, 

kad pareiškėjas iki 

projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

(jei projektui bus 

skirtas 

finansavimas) 

pateiks pakeistą 

jungtinės veiklos 

(partnerystės) 

sutartį pagal CPVA 

2020-12-21 rašte 

Nr. 2020/2-9459 

nurodytas pastabas. 

15. LT03-2-

SAM-

K01-006 

Sveikatos kabinetų 

paslaugų kokybės 

gerinimas 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

65 175 

771,26 

Teigiama su išlyga, 

Projekto 

finansavimo atveju 

iki projekto 

įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

dienos pareiškėjas 

turi pateikti CPVA 

pasirašytą Jungtinės 

veiklos 

(partnerystės) 

sutartį. 

16. LT03-2-

SAM-

K01-016 

Kauno rajono 

ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo įstaigų 

aprūpinimas 

metodinėmis 

priemonėmis 

Kauno rajono 

savivaldybės 

biudžetinė 

įstaiga 

visuomenės 

sveikatos biuras 

60 - Paraiška nevertinta 

Tinkamumo 

finansuoti atitikties 

vertinimo etape 

vadovaujantis 

MAFT* 157 p.   

17. LT03-2-

SAM-

K01-017 

Panevėžio miesto 

ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo įstaigų 

sveikatos kabinetų 

aprūpinimas 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

55 - Paraiška nevertinta 

Tinkamumo 

finansuoti atitikties 

vertinimo etape 

vadovaujantis 

MAFT* 157 p.   



 

6 
 

6 
 

metodinėmis 

priemonėmis 

18. LT03-2-

SAM-

K01-020 

Kauno miesto 

moksleivių 

emocinės sveikatos 

labirintas 

Kauno miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

55 - Paraiška nevertinta 

Tinkamumo 

finansuoti atitikties 

vertinimo etape 

vadovaujantis 

MAFT* 157 p.   
19. LT03-2-

SAM-

K01-011 

Klaipėdos miesto 

ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo įstaigų 

sveikatos kabinetų 

aprūpinimas 

metodinėmis 

priemonėmis 

Klaipėdos 

miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras 

55 - Paraiška nevertinta 

Tinkamumo 

finansuoti atitikties 

vertinimo etape 

vadovaujantis 

MAFT* 157 p.   

20. LT03-2-

SAM-

K01-015 

Psichikos sveikatos 

stiprinimas Vilniaus 

miesto ugdymo 

įstaigose 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

45 - Paraiška nevertinta 

Tinkamumo 

finansuoti atitikties 

vertinimo etape 

vadovaujantis 

MAFT* 157 p.   

 
* Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ patvirtintos 2014–2021 m. 

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklės 

 

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 

- - - - - - 

 

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 

- - - - - - - 

 

 



 

7 
 

7 
 

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. 

 

Komiteto pirmininkė                             Živilė Simonaitytė  

Posėdžio sekretorius        Lina Janionytė 

 

Projektų atrankos komiteto nariai:   

Gytė Sirgedienė 

Audrius Ščeponavičius 

Evelina Voitonis 

Emilija Bugailiškienė 


