
 

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA 

 

2014-2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO 

PROGRAMOS „SVEIKATA“  KVIETIMO  „SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 

STIPRINIMO MECHANIZMAI VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS SU AUKŠTOS RIZIKOS 

ELGSENA IR (AR) IŠ NEPALANKIŲ APLINKŲ“ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2022 m. vasario 8 d. 

 

 

I. Posėdyje dalyvavę projektų atrankos komiteto nariai ir stebėtojai: 

 

1. Daina Urbonaitienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Horizontaliosios politikos ir projektų valdymo grupės vadovė (Komiteto pirmininkė); 

2. Milda Saudargė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;   

3. Eglė Došienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja; 

4. Kristina Stepanova – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vadovė; 

5. Solfrid Johansen - Norvegijos visuomenės sveikatos instituto Visuotinės sveikatos 

departamento vyriausioji patarėja (stebėtoja); 

6. Banga Vaitkutė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 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, praėjusios naudos ir kokybės ir tinkamumo finansuoti atitikties vertinimą: 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Bendra 

tinkama 

finansuoti 

projekto 

vertė, 

Eur: 

Tinkama 

finansuoti 

prašoma suma, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų 

tinkamumo finansuoti Paraiškos kodas Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

1. LT03-2-SADM-

K02-001 

VšĮ "Jono 

Valančiūno 

paramos fondas" 

„Vaikų ir jaunų žmonių 

pa(si)rengimas savarankiškam 

gyvenimui, taikant sportu 

paremtą metodiką“ 

55,00 250 000,00 250 000,00 Teigiama su išlyga:  

Projekto finansavimo atveju, iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjas turi pateikti 

CPVA pasirašytą Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. 

2. LT03-2-SADM-

K02-004 

VšĮ 

"Neformalaus 

ugdymo namai"  

"Socialinės integracijos 

mechanizmo diegimas 

Aukštaitijos regione taikant 

pameistrystės ir sustiprinto 

palydėjimo paslaugas vaikams 

ir jaunuoliams (Jaunuolių 

socialinės integracijos 

laboratorija)" 

65,00 249 765,63 249 765,63 Teigiama su išlyga:  

Projekto finansavimo atveju, iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjas turi pateikti 

CPVA pasirašytą Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. 

3. LT03-2-SADM-

K02-005 

VšĮ "Ugdančių 

patirčių namai"  

"Jaunuolių iš socialinę riziką 

patiriančių šeimų ir globos 

sistemos socialinė integracija 

naudojant Terapinio ūkio 

metodiką"  

80,00 226 030,12 226 030,12 Teigiama su išlyga:  

Projekto finansavimo atveju, iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjas turi pateikti 

CPVA pasirašytą Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. 

 

2. Paraiškos, nepraėjusios 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. LT03-2-SADM-K02-002 Mažeikių politechnikos mokykla Inovatyvios metodikos ir integruotų paslaugų kokybinės sistemos 

kūrimas ir diegimas didinant iš socialinę riziką patiriančių šeimų 

kilusių vaikų ir jaunuolių gerovę 

30,00 234 881,83 

2. LT03-2-SADM-K02-003 Akmenės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Bergid Headspace modelio adaptavimas ir įdiegimas Akmenės 

rajono savivaldybėje 

35,00 227 785,94 

 

3. LT03-2-SADM-K02-006 VšĮ "Vaikų ugdymas" Kompleksinė pagalba jaunuoliams iš socialinę riziką patiriančių 

šeimų stiprinant jų vidinius resursus ir savarankiško gyvenimo 

įgūdžius 

35,00 205 270,28 

 



 

3 
 

3 
 

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 

4. LT03-2-SADM-K02-008 VšĮ "Asmenybės ugdymo mokykla" Priklausomybės ligų prevencijos ir socialinės integracijos 

stiprinimo mechanizmai jaunuoliams linkusiems į priklausomybes 

5,00 218 402,24 

 

 

3. Paraiškos, praėjusios naudos ir kokybės vertinimą ⃰      

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Bendra 

tinkama 

finansuoti 

projekto 

vertė, 

Eur: 

Tinkama 

finansuoti 

prašoma 

suma, Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų 

tinkamumo finansuoti 

1. LT03-2-SADM-

K02-007  

Viešoji įstaiga 

Terapinio 

ugdymo centras 

"Aplink"  

"Vaikų, turinčių elgesio ir 

emocijų sutrikimų, 

integracijos į visuomenę 

gerinimas taikant TBRI 

(Pasitikėjimu grįstų santykių 

intervencijos) metodiką  

50,00 - - ⃰ Viešoji įstaiga Terapinio ugdymo centras "Aplink" 2022 m. 

sausio 28 d. pateikė prašymą CPVA nutraukti paraiškos 

LT03-2-SADM-K02-007 "Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų 

sutrikimų, integracijos į visuomenę gerinimas taikant TBRI 

(Pasitikėjimu grįstų santykių intervencijos) metodiką" 

vertinimą. 

 

III. SVARSTYTA: Paraiškų vertinimo ataskaitos tvirtinimas.  

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

 

Posėdžio pirmininkė        Daina Urbonaitienė 

Posėdžio sekretorius       Marius Navadunskis 

 

Projektų atrankos komiteto nariai:   

Milda Saudargė 

Eglė Došienė 

Kristina Stepanova 



Didžiausias 

galimas 

kriterijaus balas

Praeinamas 

balas

Nustatytas 

vertinimo 

metu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,1 100,00 50,00 55,00

Iš viso: 100,00 50,00 55,00

1,1 100,00 50,00 65,00

Iš viso: 100,00 50,00 65,00

1,1 100,00 50,00 80,00

Iš viso: 100,00 50,00 80,00

1,1 100,00 50,00 50,00

Iš viso: 100,00 50,00 50,00

929 449,45

Didžiausias 

galimas 

kriterijaus balas

Praeinamas 

balas

Nustatytas 

vertinimo 

metu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,1 100,00 50,00 30,00

Iš viso: 100,00 50,00 30,00

1,1 100,00 50,00 35,00

Iš viso: 100,00 50,00 35,00

1,1 100,00 50,00 35,00

Iš viso: 100,00 50,00 35,00

1,1 100,00 50,00 5,00

Iš viso: 100,00 50,00 5,00

886 340,29Iš viso:

4 LT03-2-SADM-K02-008 VšĮ Asmenybės ugdymo mokykla

Priklausomybės ligų prevencijos ir socialinės integracijos 

stiprinimo mechanizmai jaunuoliams linkusiems į priklausomybes 218 402,24

3 LT03-2-SADM-K02-006 VšĮ "Vaikų ugdymas"

Kompleksinė pagalba jaunuoliams iš socialinę riziką patiriančių 

šeimų stiprinant jų vidinius resursus ir savarankiško gyvenimo 

įgūdžius 205 270,28

2 LT03-2-SADM-K02-003

Akmenės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras

Bergid Headspace modelio adaptavimas ir įdiegimas Akmenės 

rajono savivaldybėje 227 785,94

1 LT03-2-SADM-K02-002 Mažeikių politechnikos mokykla

Inovatyvios metodikos ir integruotų paslaugų kokybinės sistemos 

kūrimas ir diegimas didinant iš socialinę riziką patiriančių šeimų 

kilusių vaikų ir jaunuolių gerovę 234 881,83

Paraiškoje 

nurodyta bendra 

projekto vertė, 

Eur

Paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas Kriterija

us Nr.

Iš jų:

Iš viso:

1.2. Paraiškos, nesurinkusios minimalaus naudos ir kokybės balų skaičiaus arba nesurinkusios praeinamo balo kriterijų grupėje

Eil. 

Nr.

Bendra informacija apie projektą Prioritetinių kriterijų vertinimo rezultatai

4 LT03-2-SADM-K02-007

Viešoji įstaiga terapinio ugdymo 

centras "Aplink"

Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, integracijos į 

visuomenę gerinimas taikant TBRI (Pasitikėjimu grįstų santykių 

intervencijos) metodiką" 202 587,00

3 LT03-2-SADM-K02-005 Ugdančių patirčių namai

Jaunuolių iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir globos sistemos 

socialinė integracija naudojant Terapinio ūkio metodiką 227 064,12

2 LT03-2-SADM-K02-004 VšĮ "Neformalaus ugdymo namai"

Socialinės integracijos mechanizmo diegimas Aukštaitijos regione 

taikant pameistrystės ir sustiprinto palydėjimo paslaugas vaikams 

ir jaunuoliams (Jaunuolių socialinės integracijos laboratorija) 249 798,33

1 LT03-2-SADM-K02-001 VšĮ Jono Valančiūno paramos fondas

Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, 

taikant sportu paremtą metodiką 250 000,00

Kvietimo numeris:

LT03-2-SADM-K02 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos 

stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“

1. Paraiškų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų suvestinė

1.1. Paraiškos, surinkusios minimalų naudos ir kokybės balų skaičių

Eil. 

Nr.

Bendra informacija apie projektą Prioritetinių kriterijų vertinimo rezultatai Paraiškoje 

nurodyta bendra 

projekto vertė, 

Eur

Paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas Kriterija

us Nr.

Iš jų:

PROJEKTŲ, GAUTŲ KONKURSO BŪDU, NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO ATASKAITA

Programos operatorius: CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Programos pavadinimas: LT03 Sveikata



LT03-2-SADM-K02 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos 

stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“

CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

LT03 Sveikata



2022-01-31

Paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas Pareiškėjo ir 

partnerio(-ių) 

lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų 

finansuoti išlaidų, 

%

Projekto 

finansavimo 

lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų 

finansuoti išlaidų, 

%

1 2 3 4 5=6+8 6 7=(6/5)*100 8 9=(8/5)*100 10

250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 100,00

250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 100,00

249 798,33 0,00 0,00 249 798,33 100,00

249 765,63 0,00 0,00 249 765,63 100,00

227 064,12 1 000,00 0,44 226 064,12 99,56

226 030,12 0,00 0,00 226 030,12 100,00

725 795,75 0,00 0,00 725 795,75 100,00

Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita

Programos operatorius: CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Programos pavadinimas: LT03 Sveikata

Kvietimo / priemonės numeris: LT03-2-SADM-K02 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo 

mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“

1. Bendra informacija

1.1. Projektų atrankos būdas: Projektų konkursas

1.2. Priemonės finansavimas iš viso, Eur: 4000000,00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR: 3400000,00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 600000,00

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR: 0,00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 0,00

1.3. Pagal priemonę patvirtintiems projektams iki šo kvietimo paskirstyta lėšų suma iš viso, Eur: 2603934,12

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR: 2213343,88

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 390590,24

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR: 0,00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 0,00

1.4. Pagal priemonę likusi nepaskirstyta lėšų suma iš viso, Eur: 1396065,88

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR: 1186656,12

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 209409,76

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR: 0,00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 0,00

1.5. Kvietimui teikti paraiškas finansuoti projektus (toliau – paraiškos) skirta lėšų suma, Eur 841883,00

2. Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų suvestinė

2.1. Paraiškos, perėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo etapus

Eil. Nr. Bendra informacija apie projektą Tinkamos finansuoti išlaidos: Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei 

išlaidų tinkamumo finansuotiIš viso, Eur Iš jų:

Teigiama su išlyga: 

Projekto finansavimo atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos, 

pareiškėjas turi pateikti CPVA pasirašytą 

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

2 LT03-2-SADM-K02-004 VšĮ "Neformalaus 

ugdymo namai"

Socialinės integracijos 

mechanizmo diegimas Aukštaitijos 

regione taikant pameistrystės ir 

sustiprinto palydėjimo paslaugas 

vaikams ir jaunuoliams (Jaunuolių 

socialinės integracijos laboratorija)

Nurodytos paraiškoje Teigiama su išlyga: 

Projekto finansavimo atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos, 

pareiškėjas turi pateikti CPVA pasirašytą 

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

1 LT03-2-SADM-K02-001 VšĮ Jono Valančiūno 

paramos fondas

Vaikų ir jaunų žmonių 

pa(si)rengimas savarankiškam 

gyvenimui, taikant sportu paremtą 

metodiką

Nurodytos paraiškoje

Teigiama su išlyga: 

Projekto finansavimo atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos, 

pareiškėjas turi pateikti CPVA pasirašytą 

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

Iš viso:

3 LT03-2-SADM-K02-005 Ugdančių patirčių namai Jaunuolių iš socialinę riziką 

patiriančių šeimų ir globos 

sistemos socialinė integracija 

naudojant Terapinio ūkio metodiką

Nurodytos paraiškoje



Paraiškos kodas Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas

1 2 3 4

2.2. Paraiškos, neperėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo etapo

Eil.nr. Bendra informacija apie projektą Paraiškoje nurodytos projekto 

finansavimo lėšos, Eur

Vertintojų išvada ir pareiškėjo,

projekto veiklų ir (ar) išlaidų netinkamumo

finansuoti priežastys

Pastaba: Viešoji įstaiga Terapinio ugdymo centras "Aplink" 2022 m. sausio 28 d. pateikė prašymą VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai nutraukti paraiškos LT03-2-SADM-K02-007 "Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų 

sutrikimų, integracijos į visuomenę gerinimas taikant TBRI (Pasitikėjimu grįstų santykių intervencijos) metodiką" vertinimą.

5 6



CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

LT03 Sveikata

LT03-2-SADM-K02 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo 

mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“
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