
Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita/ Report of the eligibility evaluation of the projects

Programos 

operatorius /

Programme 

Operator: CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra/ CPMA Central Project Management Agency

Programos 

pavadinimas /

Programme title: LT03 Sveikata/ LT03 Health

Kvietimo 

numeris / 

Number of the 

Call:

LT03-1-SAM-K01 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas 

teikti paraiškas "Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio 

įdiegimas"/European Economic Area Financial Mechanism 2014 – 2021 Programme "Health" call LT03-1-SAM-K01-K01 

“Introduction of the adapted and extended model of the provision of youth-friendly healthcare services (YFHCSs)” 

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, 

EUR:/ European Ecomonic Area co-financing, EUR: 320998,58

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR:/ Norway grants funds, EUR : 0,00
Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR:/ Norway 

grants co-financing, EUR: 0,00

1. Bendra informacija/ General information

1.1. Projektų atrankos būdas:/ Selection procedure

K Projektų 

konkursas/ Open 

call

1.2. Priemonės finansavimas iš viso, Eur:/ Total budget of the Measure, 2139990,00
Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR:/ European 

Economic Area funds, EUR: 1818991,42

1.3. Pagal priemonę patvirtintiems projektams iki šo kvietimo paskirstyta 

lėšų suma iš viso, Eur:/ Total allocated amount for projects under this 

measure up to this call, EUR: 0,00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR:/ European 

Economic Area funds, EUR: 0,00



Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR:/ Norway grants funds, EUR: 0,00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR:/ Norway 

grants co-financing, EUR: 0,00

1.4. Pagal priemonę likusi nepaskirstyta lėšų suma iš viso, Eur:/ Total 

amount to be allocated under this measure, EUR: 0,00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, 

EUR:/ European Ecomonic Area co-financing, EUR: 0,00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR:/ Norway 

grants co-financing, EUR: 0,00

1.5. Kvietimui teikti paraiškas finansuoti projektus (toliau – paraiškos) 

skirta lėšų suma, Eur/ Budget of the open call, Eur 2139990,00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR:/ European 

Economic Area funds, EUR: 0,00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, 

EUR:/ European Ecomonic Area co-financing, EUR: 0,00

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR:/ Norway grants funds, EUR: 0,00



Paraiškos 

kodas/ Code 

of the 

application

Pareiškėjo 

pavadinimas/Title 

of the Applicant

Projekto pavadinimas/ 

Title of the Project

Pareiškėjo 

ir 

partnerio (-

ių) lėšos, 

Eur/  Own 

funds of 

the 

applicant 

and 

partner 

(s), Eur  

Dalis nuo 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų, %/ 

Share 

from 

eligible 

expenditur

es, %

Projekto 

finansavimo 

lėšos, Eur/ 

Requested 

funds, Eur

Dalis nuo 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų, %/ 

Share from 

eligible 

expenditure

s, %

1 2 3 4 5=6+8 6 7=(6/5)*10

0

8 9=(8/5)*100 10

247 160,78 0,00 0,00 247 160,78 100,00

247 160,78 0,00 0,00 247 160,78 100,00

249 116,10 0,00 0,00 249 116,10 100,00

2. Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų suvestinė/ Summary of the results of the eligibility evaluation of applications

2.1. Paraiškos, perėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo etapus/ Applications that have passed the stages of eligibility evaluation

1. LT03-1-SAM-

K01-002

Šakių rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/Sakiai District 

Municipality Public 

Health Bureau

Saugok sveikatą kol 

jaunas 2/ Protect your 

health until you are 

young 2

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

Teigiama/ Positive

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation

Eil. 

Nr./ 

No

Bendra informacija apie projektą/General information 

about the project

Tinkamos finansuoti išlaidos:/ Eligible expenditures Vertintojų išvada dėl projekto 

veiklų bei išlaidų tinkamumo 

finansuoti/ Evaluators' 

conclusion on the eligibility of 

project activities and 

expenditures

Iš viso, Eur/ 

Total, Eur

Iš jų:

2. LT03-1-SAM-

K01-009

Raseinių rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Raseiniai 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

ADAPTUOTO IR 

IŠPLĖSTO JAUNIMUI 

PALANKIŲ 

SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ (JPSPP) 

TEIKIMO MODELIO 

ĮDIEGIMAS 

AKMENĖS, 

KLAIPĖDOS IR 

RASEINIŲ RAJONŲ 

SAVIVALDYBĖSE/ 

Introduction of the 

provision of youth-

friendly healthcare 

services (YFHCSs) in 

Akmenė, Klaipėda and 

Raseiniai district 

municipalities

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application 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./Positive with 

provision that no later than 

before the signing of the project 

implementation agreement, a 

joint activity (partnership) 

agreement with the project 

partners will be submitted to 

CPMA in accordance with the 

Guidelines and updated in the 

light of the results of the 

application evaluation and 

changes in the distribution of 

activities (if applicable) and 

costs;

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation



249 116,10 0,00 0,00 249 116,10 100,00

259 089,60 0,00 0,00 259 089,60 100,00

259 089,60 0,00 0,00 259 089,60 100,00

3. LT03-1-SAM-

K01-005

Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Plungė 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

JAUNIMUI 

PALANKIŲ 

SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ (JPSPP) 

TEIKIMO MODELIO 

DIEGIMAS PLUNGĖS, 

MAŽEIKIŲ IR 

TAURAGĖS 

SAVIVALDYBĖSE/ 

Introduction of the  

provision of youth-

friendly healthcare 

services (YFHCSs) in 

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application Teigiama Su išlyga, Projekto 

finansavimo atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo, pareiškėjas turi 

pateikti pasirašytą Jungtinės 

veiklos (partnerystės) sutartį./ 

Positive with provision that no 

later than before the signing of 

the project implementation 

agreement, a joint activity 

(partnership) agreement with the 

project partners will be 

submitted to CPMA;

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation

2. LT03-1-SAM-

K01-009

Raseinių rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Raseiniai 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

ADAPTUOTO IR 

IŠPLĖSTO JAUNIMUI 

PALANKIŲ 

SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ (JPSPP) 

TEIKIMO MODELIO 

ĮDIEGIMAS 

AKMENĖS, 

KLAIPĖDOS IR 

RASEINIŲ RAJONŲ 

SAVIVALDYBĖSE/ 

Introduction of the 

provision of youth-

friendly healthcare 

services (YFHCSs) in 

Akmenė, Klaipėda and 

Raseiniai district 

municipalities

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./Positive with 

provision that no later than 

before the signing of the project 

implementation agreement, a 

joint activity (partnership) 

agreement with the project 

partners will be submitted to 

CPMA in accordance with the 

Guidelines and updated in the 

light of the results of the 

application evaluation and 

changes in the distribution of 

activities (if applicable) and 

costs;



259 800,35 0,00 0,00 259 800,35 100,00

259 800,35 0,00 0,00 259 800,35 100,00

255 887,17 0,00 0,00 255 887,17 100,00

5. LT03-1-SAM-

K01-010

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Kašiadoriai 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

Sveikas ir išmanus 

jaunimas/ Healthy and 

inovative youth

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application 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 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./ Positive 

with provision that no later than 

before the signing of the project 

implementation agreement,  the 

revised annexes to the joint 

activity (partnership) agreement 

no. 1 "Project budget" and no. 2 

"Project Activity Plan", which 

will have to be updated 

according to the final project 

budget determined during the 

evaluation of the application, as 

well as Annex no. 1 will have to 

be supplemented in the light of 

point 10 of the Joint Action 

Agreement, which states that this 

Annex sets out the obligations 

regarding the achievement of 

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation

4. LT03-1-SAM-

K01-004

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/  Ukmergė 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

JAUNIMUI 

PALANKIŲ 

SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ (JPSPP) 

TEIKIMO MODELIO 

DIEGIMAS 

UKMERGĖS, 

ŠIRVINTŲ IR 

MOLĖTŲ 

SAVIVALDYBĖSE / 

Introduction of the 

provision of youth-

friendly healthcare 

services (YFHCSs) in 

Ukmergė, Širvitos and 

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

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./Positive with 

provision that no later than 

before the signing of the project 

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation



255 887,17 0,00 0,00 255 887,17 100,00

241 585,83 0,00 0,00 241 585,83 100,00

5. LT03-1-SAM-

K01-010

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Kašiadoriai 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

Sveikas ir išmanus 

jaunimas/ Healthy and 

inovative youth

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 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./ Positive 

with provision that no later than 

before the signing of the project 

implementation agreement,  the 

revised annexes to the joint 

activity (partnership) agreement 

no. 1 "Project budget" and no. 2 

"Project Activity Plan", which 

will have to be updated 

according to the final project 

budget determined during the 

evaluation of the application, as 

well as Annex no. 1 will have to 

be supplemented in the light of 

point 10 of the Joint Action 

Agreement, which states that this 

Annex sets out the obligations 

regarding the achievement of 

6. LT03-1-SAM-

K01-011

Biržų rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Biržai 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

Sveikesnis ir saugesnis 

jaunimo gyvenimas/ 

Healthier and safer life 

of the youth

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

Teigiama Su išlyga, Projekto 

finansavimo atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo, pareiškėjas turi 

pateikti pasirašytą Jungtinės 

veiklos (partnerystės) sutartį./ 

Positive with provision that no 

later than before the signing of 

the project implementation 

agreement, a joint activity 

(partnership) agreement with the 

project partners will be 

submitted to CPMA

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation



241 585,83 0,00 0,00 241 585,83 100,00

259 830,07 0,00 0,00 259 830,07 100,00

259 830,07 0,00 0,00 259 830,07 100,00

213 324,47 0,00 0,00 213 324,47 100,00

7. LT03-1-SAM-

K01-003

Elektrėnų 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Elektrėnai 

Municipality Public 

Health Bureau

Sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimas ir 

psichikos sveikatos 

gerinimas/ 

Development of healthy 

lifestyle skills and 

improvment of mental 

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

Teigiama/ PositiveNustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation

6. LT03-1-SAM-

K01-011

Biržų rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Biržai 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

Sveikesnis ir saugesnis 

jaunimo gyvenimas/ 

Healthier and safer life 

of the youth

Teigiama Su išlyga, Projekto 

finansavimo atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo, pareiškėjas turi 

pateikti pasirašytą Jungtinės 

veiklos (partnerystės) sutartį./ 

Positive with provision that no 

later than before the signing of 

the project implementation 

agreement, a joint activity 

(partnership) agreement with the 

project partners will be 

submitted to CPMA

8. LT03-1-SAM-

K01-007

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija/ 

Jonava district 

municipality 

administration

Jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų modelio plėtra 

Jonavos rajono 

savivaldybėje/  

Development of the 

provision of youth-

friendly healthcare 

services (YFHCSs) in 

Jonava district 

municipality

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application 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/ Positive with provision 

that no later than before the 

signing of the project 

implementation agreement, a 

joint activity (partnership) 

agreement with the project 

partners will be submitted to 

CPMA in accordance with the 

Guidelines and updated in the 

light of the results of the 

application evaluation and 

changes in the distribution of 

activities (if applicable) and 

costs

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation



213 324,47 0,00 0,00 213 324,47 100,00

241 165,58 0,00 0,00 241 165,58 100,00

9. LT03-1-SAM-

K01-001

Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Klaipėda city 

Public Health 

Bureau

Adaptuoto ir išplėsto 

jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų (JPSPP) 

teikimo modelio 

įdiegimas Klaipėdos 

miesto savivaldybėje/ 

Introduction of the 

adapted and extended 

model of the provision 

of youth-friendly 

healthcare services 

(YFHCSs) in Klaipėda 

city municipality

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application
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/Positive with provision 

that no later than before the 

signing of the project 

implementation agreement, a 

joint activity (partnership) 

agreement with the project 

partners will be submitted to 

CPMA in accordance with the 

Guidelines and updated in the 

light of the results of the 

application evaluation and 

changes in the distribution of 

activities (if applicable) and 

costs

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation

8. LT03-1-SAM-

K01-007

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija/ 

Jonava district 

municipality 

administration

Jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų modelio plėtra 

Jonavos rajono 

savivaldybėje/  

Development of the 

provision of youth-

friendly healthcare 

services (YFHCSs) in 

Jonava district 

municipality

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/ Positive with provision 

that no later than before the 

signing of the project 

implementation agreement, a 

joint activity (partnership) 

agreement with the project 

partners will be submitted to 

CPMA in accordance with the 

Guidelines and updated in the 

light of the results of the 

application evaluation and 

changes in the distribution of 

activities (if applicable) and 

costs



241 165,58 0,00 0,00 241 165,58 100,00

224 428,91 0,00 0,00 224 428,91 100,00

9. LT03-1-SAM-

K01-001

Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Klaipėda city 

Public Health 

Bureau

Adaptuoto ir išplėsto 

jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų (JPSPP) 

teikimo modelio 

įdiegimas Klaipėdos 

miesto savivaldybėje/ 

Introduction of the 

adapted and extended 

model of the provision 

of youth-friendly 

healthcare services 

(YFHCSs) in Klaipėda 

city municipality

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/Positive with provision 

that no later than before the 

signing of the project 

implementation agreement, a 

joint activity (partnership) 

agreement with the project 

partners will be submitted to 

CPMA in accordance with the 

Guidelines and updated in the 

light of the results of the 

application evaluation and 

changes in the distribution of 

activities (if applicable) and 

costs

10. LT03-1-SAM-

K01-006

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Pasvalys 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

„Adaptuoto ir išplėsto 

jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų (JPSPP) 

teikimo modelio 

įdiegimas Pasvalio 

rajono, Joniškio rajono 

ir Palangos miesto 

savivaldybėse“/ 

"Introduction of the 

adapted and extended 

model of the provision 

of youth-friendly 

healthcare services 

(YFHCSs) in Pasvalys, 

Joniškis district and 

Palanga city 

municipalities"

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

Teigiama/ Positive

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation



224 428,91 0,00 0,00 224 428,91 100,00

208 051,45 0,00 0,00 208 051,45 100,00

168 051,45 0,00 0,00 168 051,45 100,00

########## 0,00 2 619 440,31

11. LT03-1-SAM-

K01-013

Panevėžio miesto 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Panevėžys 

city Municipality 

Public Health 

Bureau

Adaptuoto ir išplėsto 

jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų (JPSPP) 

teikimo modelio 

įdiegimas Panevėžio 

mieste/ Introduction of 

the adapted and 

extended model of the 

provision of youth-

friendly healthcare 

services (YFHCSs) in 

Panevėžys city

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

Teigiama/ Positive

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed 

during the eligibility evaluation

10. LT03-1-SAM-

K01-006

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Pasvalys 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

„Adaptuoto ir išplėsto 

jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų (JPSPP) 

teikimo modelio 

įdiegimas Pasvalio 

rajono, Joniškio rajono 

ir Palangos miesto 

savivaldybėse“/ 

"Introduction of the 

adapted and extended 

model of the provision 

of youth-friendly 

healthcare services 

(YFHCSs) in Pasvalys, 

Joniškis district and 

Palanga city 

municipalities"

Teigiama/ Positive

Iš viso:/ Total



Paraiškos 

kodas/ Code 

of the 

application

Pareiškėjo 

pavadinimas/Title 

of the Applicant

Projekto pavadinimas/ 

Title of the Project

1 2 3 4

1

LT03-1-SAM-

K01-012

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras/ Pakruojis 

District Municipality 

Public Health 

Bureau

Adaptuoto ir išplėsto 

jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų (JPSPP) 

teikimo modelio 

įdiegimas Pakruojo ir 

Lazdijų r. 

savivaldybėse/ 

Introduction of the 

adapted and extended 

model of the provision 

of youth-friendly 

healthcare services 

(YFHCSs) in Pakruojis 

and Lasdijai district 

municipalities

5 6

259 621,52

Neigiama, Paraiškos vertinimas stabomas ir paraiška atmetama 

vadovaujantis MAFT 164 p., nes pareiškėjas nepateikė prašytos 

trūkstamos informacijos ir dokumentų per nustatytą terminą/ Negative, 

the evaluation of the Application is suspended and the application is 

rejected in accordance with Article 164 of the MAFR, as the applicant 

did not provide the requested necessary information and documents 

within the set deadline.

2.2. Paraiškos, neperėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo etapo/ Applications that have not passed the stages of eligibility evaluation

Eil.

nr./ 

No

Bendra informacija apie projektą/General information 

about the project

Paraiškoje nurodytos 

projekto finansavimo 

lėšos, Eur/ Requested 

funds indivated in the 

application, Eur

Vertintojų išvada ir pareiškėjo,

projekto veiklų ir (ar) išlaidų netinkamumo

finansuoti priežastys/  Evaluators' conclusion and the arguments on  

the noneligibility of project activities and expenditures


