
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 bendrojo finansavimo lėšos, EUR:/ 

European Ecomonic Area co-financing, EUR: 300000,00

Kvietimo numeris 

/ Number of the 

Call:

1. Bendra informacija/ General information

1.1. Projektų atrankos būdas:/ Selection procedure

K Projektų 

konkursas/ Open 

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

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

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR:/ Norway grants 

co-financing, EUR: 0,00

Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita

Programos 

operatorius /

Programme 

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

Programos 

pavadinimas /

Programme title: LT03 Sveikata/ LT03 Health

LT03-2-SAM-K01 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ kvietimas 

teikti paraiškas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“/ 

European Economic Area Financial Mechanism 2014 – 2021 Programme "Health" call LT03-2-SAM-K01-K01 “Provision of 

health offices in pre-schools and schools with methodological tools” 

1.2. Priemonės finansavimas iš viso, Eur:/ Total budget of the Measure, Eur 2000000,00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR:/ European Economic 

Area funds, EUR: 1700000,00



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

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR:/ Norway grants 

co-financing, EUR: 0,00

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

skirta lėšų suma, Eur/ Budget of the open call, Eur 2000000,00

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

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

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

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR:/ European Economic 

Area 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 

finansuo

ti išlaidų, 

%/ 

Share 

from 

eligible 

expendit

ures, %

Projekto 

finansavimo 

lėšos, Eur/ 

Requested 

funds, Eur

Dalis nuo 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų, %/ 

Share from 

eligible 

expenditures, 

%

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

100

8 9=(8/5)*100 10

312 751,61 81 315,42 26,00 231 436,19 74,00

312 751,61 81 315,42 26,00 231 436,19 74,00

295 258,72 76 767,27 26,00 218 491,45 74,00

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

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:

Teigiama/ Positive

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed during 

the eligibility evaluation

1 LT03-2-SAM-

K01-001

Šakių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Šakiai District 

Municipality Public 

Health Bureau

Šakių, Vilkaviškio ir 

Kazlų Rūdos 

savivaldybių ugdymo 

įstaigų sveikatos kabinetų 

aprūpinimas metodinėmis 

priemonėmis/ Provision 

of methodological tools 

for health cabinets of 

educational institutions 

of Šakiai, Vilkaviškis and 

Kazlų Rūda 

municipalities

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

Teigiama/ Positive

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed during 

the eligibility evaluation

2 LT03-2-SAM-

K01-002

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Kėdainiai District 

Municipality Public 

Health Bureau

Kėdainių ir Anykščių 

rajonų savivaldybių 

mokyklų sveikatos 

kabinetų atnaujinimas/ 

Revival of health offices 

in Kėdainiai and 

Anykščiai district 

municipalities

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application



295 258,72 76 767,27 26,00 218 491,45 74,00

273 965,00 71 230,90 26,00 202 734,10 74,00

273 965,00 71 230,90 26,00 202 734,10 74,00

295 400,00 76 804,00 26,00 218 596,00 74,00

4 LT03-2-SAM-

K01-004

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Rokiškis District 

Municipality Public 

Health Bureau

Rokiškio rajono, 

Kupiškio rajono ir 

Visagino savivaldybių 

mokyklų sveikatos 

kabinetų atnaujinimas/ 

Revival of health offices 

in Rokiškis district, 

Kupiškis district and 

Visaginas municipal 

schools

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

Teigiama Su išlyga, Projekto 

finansavimo atveju ne vėliau nei 

iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo bus 

pateikta, atsižvelgiant į 

paraiškos vertinimo rezultatus   

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 

updated in the light of the 

results of the application 

evaluation

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed during 

the eligibility evaluation

Teigiama/ Positive

3 LT03-2-SAM-

K01-013

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Pakruojis District 

Municipality Public 

Health Bureau

Sveikatos paslaugų 

gerinimas Pakruojo ir 

Šilalės rajonų 

savivaldybių ugdymo 

įstaigose/ Improvement 

of health services in 

educational institutions 

of Pakruojis and Šilalė 

district municipalities

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

finansavimo atveju ne vėliau nei 

iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo bus 

pateikta, atsižvelgiant į 

paraiškos vertinimo rezultatus   

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 

updated in the light of the 

results of the application 

evaluation

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed during 

the eligibility evaluation

2 LT03-2-SAM-

K01-002

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Kėdainiai District 

Municipality Public 

Health Bureau

Kėdainių ir Anykščių 

rajonų savivaldybių 

mokyklų sveikatos 

kabinetų atnaujinimas/ 

Revival of health offices 

in Kėdainiai and 

Anykščiai district 

municipalities



295 400,00 76 804,00 26,00 218 596,00 74,00

262 238,22 62 238,22 23,73 200 000,00 76,27

248 985,08 59 084,16 23,73 189 900,92 76,27

287 852,17 74 841,56 26,00 213 010,61 74,00

Teigiama/ Positive

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed during 

the eligibility evaluation

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;

5 LT03-2-SAM-

K01-003

Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Joniškis District 

Municipality Public 

Health Bureau

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

įstaigose teikiamų 

sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybės ir 

prieinamumo gerinimas 

Joniškio ir Raseinių 

rajonų savivaldybėse/ 

Improving the quality 

and accessibility of 

health care services 

provided in pre-school 

and school education 

institutions in Joniškis 

and Raseiniai district 

municipalities

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed during 

the eligibility evaluation

4 LT03-2-SAM-

K01-004

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Rokiškis District 

Municipality Public 

Health Bureau

Rokiškio rajono, 

Kupiškio rajono ir 

Visagino savivaldybių 

mokyklų sveikatos 

kabinetų atnaujinimas/ 

Revival of health offices 

in Rokiškis district, 

Kupiškis district and 

Visaginas municipal 

schools

6 Nurodytos paraiškoje/Indicated in the applicationLT03-2-SAM-

K01-012

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Klaipėda District 

Municipality Public 

Health Bureau

Įtraukusis sveikatos 

mokymas sveikatą 

stiprinančioje aplinkoje/ 

Inclusive health 

education in a health-

promoting environment

Teigiama Su išlyga, Projekto 

finansavimo atveju ne vėliau nei 

iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo bus 

pateikta, atsižvelgiant į 

paraiškos vertinimo rezultatus   

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 

updated in the light of the 

results of the application 

evaluation



287 852,17 74 841,56 26,00 213 010,61 74,00

246 110,55 42 921,68 17,44 203 188,87 82,56

146 110,55 25 481,68 17,44 120 628,87 82,56

243 750,06 26 812,51 11,00 216 937,55 89,00

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

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;

6

8 LT03-2-SAM-

K01-010

Elektrėnų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Elektrėnai 

Municipality Public 

Health Bureau

Sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo 

Elektrėnų, Jurbarko ir 

Prienų savivaldybių 

mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose gerinimas/ 

Improving the provision 

of health care services in 

schools and pre-school 

education institutions of 

Elektrėnai, Jurbarkas 

and Prienai 

municipalities

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

7 LT03-2-SAM-

K01-014

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija/ 

Švenčionys district 

municipality 

administration

Vaikų ir jaunimo 

psichinės sveikatos 

stiprinimas bei paslaugų 

prieinamumo gerinimas 

Švenčionių rajono 

ugdymo įstaigose/ 

Strengthening the mental 

health of children and 

youth and improving the 

availability of services in 

educational institutions 

of Švenčionys district

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

LT03-2-SAM-

K01-012

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Klaipėda District 

Municipality Public 

Health Bureau

Įtraukusis sveikatos 

mokymas sveikatą 

stiprinančioje aplinkoje/ 

Inclusive health 

education in a health-

promoting environment



243 750,06 26 812,51 11,00 216 937,55 89,00

275 877,26 71 728,09 26,00 204 149,17 74,00

275 877,26 71 728,09 26,00 204 149,17 74,00

270 270,98 70 270,98 26,00 200 000,00 74,00

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;

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

9 LT03-2-SAM-

K01-005

Akmenės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Akmenė District 

Municipality Public 

Health Bureau

Sveikatos kabinetų 

mokymo įstaigose 

aprūpinimas metodinėmis 

priemonėmis/ Provision 

of health offices in 

educational institutions 

with methodological 

tools

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

8 LT03-2-SAM-

K01-010

Elektrėnų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Elektrėnai 

Municipality Public 

Health Bureau

Sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo 

Elektrėnų, Jurbarko ir 

Prienų savivaldybių 

mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose gerinimas/ 

Improving the provision 

of health care services in 

schools and pre-school 

education institutions of 

Elektrėnai, Jurbarkas 

and Prienai 

municipalities

10 LT03-2-SAM-

K01-008

Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Plungė District 

Municipality Public 

Health Bureau

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

įstaigų sveikatos kabinetų 

aprūpinimas metodinėmis 

priemonėmis Plungės ir 

Tauragės savivaldybėse/ 

Provision of health 

offices in pre-schools 

and schools of Plungė 

and Tauragė 

municipalities with 

methodological tools

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application



226 096,98 59 565,21 26,00 169 531,77 74,00

222 222,24 22 222,23 10,00 200 000,01 90,00

197 808,36 19 780,84 10,00 178 027,52 90,00

238 435,86 38 435,86 16,12 200 000,00 83,88

238 435,86 38 435,86 16,12 200 000,00 83,88

270 270,27 70 270,27 26,00 200 000,00 74,00
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

13 LT03-2-SAM-

K01-009

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija/ 

Trakai district 

municipality 

administration

Trakų rajono 

savivaldybės 

ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

įstaigų sveikatos kabinetų 

aprūpinimas metodinėmis 

priemonėmis/ Provision 

of health offices in pre-

schools and schools of 

Trakai distric 

municipality with 

methodological tools

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;

12 LT03-2-SAM-

K01-007

Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija/ 

Ukmergės district 

municipality 

administration

Socialinio emocinio 

ugdymo sprendimai/ 

Solutions of social 

emotional education

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

10 LT03-2-SAM-

K01-008

Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/ 

Plungė District 

Municipality Public 

Health Bureau

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

įstaigų sveikatos kabinetų 

aprūpinimas metodinėmis 

priemonėmis Plungės ir 

Tauragės savivaldybėse/ 

Provision of health 

offices in pre-schools 

and schools of Plungė 

and Tauragė 

municipalities with 

methodological tools

11 LT03-2-SAM-

K01-019

Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras/  

Šilutė District 

Municipality Public 

Health Bureau

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

įstaigų sveikatos kabinetų 

aprūpinimas metodinėmis 

priemonėmis/ Provision 

of health offices in pre-

schools and schools with 

methodological tools

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

Teigiama/ Positive

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed during 

the eligibility evaluation



242 400,00 63 024,00 26,00 179 376,00 74,00

308 522,71 80 215,90 26,00 228 306,81 74,00

308 522,71 80 215,90 26,00 228 306,81 74,00

224 000,00 24 000,00 10,71 200 000,00 89,29

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;

13 LT03-2-SAM-

K01-009

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija/ 

Trakai district 

municipality 

administration

Trakų rajono 

savivaldybės 

ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

įstaigų sveikatos kabinetų 

aprūpinimas metodinėmis 

priemonėmis/ Provision 

of health offices in pre-

schools and schools of 

Trakai distric 

municipality with 

methodological tools

IKIMOKYKLINIO IR 

MOKYKLINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ 

SVEIKATOS 

KABINETŲ 

APRŪPINIMAS 

METODINĖMIS 

PRIEMONĖMIS 

ŠIAULIŲ MIESTO 

SAVIVALDYBĖJE/ 

Provision of health 

offices in pre-schools 

and schools of Šiauliai 

city municipality with 

methodological tools

Nurodytos paraiškoje/Indicated in the application

15 LT03-2-SAM-

K01-006

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija/  

Alytus city 

municipality 

administration

Sveikatos kabinetų 

paslaugų kokybės 

gerinimas/  Improving 

the quality of health 

offices services

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

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./ 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 updated in the 

light of 2020-12-21 CPMA 

letter No 2020/2-9459

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu/ Confirmed during 

the eligibility evaluation

14 LT03-2-SAM-

K01-018

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracija/  

Šiauliai city 

municipality 

administration



196 854,36 21 083,10 10,71 175 771,26 89,29

3 790 068,72 846 170,50 2 946 898,22

Paraiškos 

kodas/ Code 

of the 

application

Pareiškėjo 

pavadinimas/Title 

of the Applicant

Projekto pavadinimas/ 

Title of the Project

1 2 3 4 5 6

Iš viso/ Total:

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

Eil.n

r./ 

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

15 LT03-2-SAM-

K01-006

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija/  

Alytus city 

municipality 

administration

Sveikatos kabinetų 

paslaugų kokybės 

gerinimas/  Improving 

the quality of health 

offices services

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;



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

LT03 Sveikata/ LT03 Health


