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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 pirmininkė); 

2. Justina Račaitė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų 

valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (Komiteto pirmininko pavaduotoja); 

3. Odeta Vitkūnienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos 

departamento direktorė (Komiteto narė); 

4.  Prof. dr. Natalja Fatkulina – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto 

direktorė (Komiteto narė); 

5. Banga Vaitkutė - Lietuvos Respublikos finansų  ministerijos Investicijų departamento Socialinių 

investicijų skyriaus patarėja (stebėtoja); 

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

vyriausioji patarėja (stebėtoja); 

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

reikalų sektoriui (stebėtoja); 

8. Inga Rudzinskaitė - Norvegijos ambasados Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų ir politinė patarėja (stebėtoja). 

 

 

II. Projektų atrankos komiteto posėdyje svarstytos projektų paraiškos: 

 

1. Paraiškos, praėję kvietimo „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ naudos ir 

kokybės ir tinkamumo finansuoti atitikties vertinimą: 

 

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-

K03-006 

Kalvarijos 

savivaldybės 

administracija 

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Kalvarijos 

savivaldybėje 

75 60 653,30 Teigiama Su išlyga.  Tuo 

atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki 

projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti 

pateiktos: a) visų partnerių 

pasirašytos partnerystės 



 

2 
 

2 
 

sutartys; b) paraiškos 

tikslinimo metu atnaujintos ir 

pasirašytos bendradarbiavimo 

susitarimų kopijos. 

2. LT03-1-

SAM-

K03-001 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Vilniaus mieste 

55 125 782,86 Teigiama Su išlyga. Ne vėliau 

nei iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

pareiškėjas turi pateikti 

pasirašytos partnerystės 

sutarties kopiją. 

3. LT03-1-

SAM-

K03-002 

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Jonavos rajono 

savivaldybėje 

55 73 782,64 Teigiama Su išlyga. Tuo 

atveju, jei projektas bus 

patvirtintas finansuoti, iki 

projekto finansavimo sutarties 

pasirašymo turės būti 

pateiktos: a) visų partnerių 

pasirašytos partnerystės 

sutartys; b) paraiškos 

tikslinimo metu atnaujintos ir 

pasirašytos bendradarbiavimo 

susitarimų kopijos. 

4. LT03-1-

SAM-

K03-004 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Šilalės rajone 

55 64 711,11 Teigiama Su išlyga. Ne vėliau 

nei iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

pareiškėjas turi pateikti 

pasirašytos partnerystės 

sutarties kopiją bei pasirašytų 

bendradarbiavimo sutarčių su 

bendradarbiaujančiomis 

institucijomis kopijas. 

5. LT03-1-

SAM-

K03-005 

Palangos miesto 

savivaldybės 

administracija 

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Palangos miesto 

savivaldybėje 

55 96 578,60 Teigiama Su išlyga. Ne vėliau 

nei iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

pareiškėjas turi pateikti 

pasirašytos partnerystės ir 

bendradarbiavimo sutarčių 

kopijas 

6. LT03-1-

SAM-

K03-007 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

psichikos sveikatos 

paslaugų 

prieinamumo 

užtikrinimas 

55 79 685,77 Teigiama Su išlyga. Projekto 

finansavimo atveju, ne vėliau 

nei iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo, 

pareiškėjas turi pateikti 

pasirašytą partnerystės sutartį 

tarp Pareiškėjo ir Partnerio ir 

pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartį tarp Pareiškėjo ir 

bendradarbiaujančių šalių. 

7. LT03-1-

SAM-

K03-003 

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracija 

Gerovės konsultantų 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas Kauno 

rajono savivaldybėje 

50 142 000,00 Teigiama Su išlyga. Ne vėliau 

nei iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

pareiškėjas turi pateikti 

pasirašytos partnerystės ir 



 

3 
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bendradarbiavimo sutarčių 

kopijas 

 

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 

1. LT03-1-

SAM-K03-

008 

Mažeikių 

rajono 

šeimos ir 

vaiko 

gerovės 

centras 

Mažeikių GK - 82 327,60 

 

Neigiama, Pareiškėjas - 

Mažeikių rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras - 

neatitinka Gairių 10 p. ir 

3.22 papunkčiu nustatytų 

tinkamumo reikalavimų 

pareiškėjui, todėl 

vadovaujantis Gairių 60.2 

papunkčiu paraiška 

atmetama 

 

III. SVARSTYTA: Po vertinimo rezultatų pristatymo iškeltas klausimas dėl antrojo kvietimo 

„Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ biudžeto dydžio.  

NUTARTA: Projektų atrankos komitetas vienbalsiai pritarė visas pirmojo kvietimo „Gerovės 

konsultantų modelio įdiegimas“ metu nepanaudotas lėšas perkelti ir panaudoti antrojo kvietimo 

tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimą praėjusioms ir projektų atrankos komiteto 

patvirtintoms paraiškoms finansuoti.   

 

IV. SVARSTYTA: Pilnai finansuoti visas tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės 

vertinimo etapus praėjusias paraiškas numatyto priemonei biudžeto nepakanka. Paskutinei eilėje pagal 

vertinimo rezultatus esančiai paraiškai „Gerovės konsultantų paslaugų prieinamumo gerinimas Kauno 

rajono savivaldybėje“ pilnai finansuoti pagal paraiškoje numatytą biudžetą trūksta 19 251,95 Eur. 



 

4 
 

4 
 

NUTARTA: Projektų atrankos komitetas po diskusijų dėl trūkstamų lėšų pilnai finansuoti visas 

7 tinkamumo finansuoti ir naudos ir kokybės vertinimo etapus praėjusias paraiškas įpareigojo programos 

operatorių kreiptis į bendradarbiavimo komitetą ir Finansinių mechanizmų valdybą dėl trūkstamų lėšų 

pilnai finansuoti visas patvirtintas paraiškas perkėlimo iš kvietimo „Šeimų lankymo modelio įdiegimas“ 

į kvietimą „Gerovės konsutantų modelio įdiegimas“. 

 

V. SVARSTYTA: Kvietimo „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“  paraiškų vertinimo 

ataskaitos tvirtinimas.  

NUTARTA: patvirtinti paraiškų vertinimo ataskaitas. Toliau vykdomas administracinės 

atitikties vertinimas, atsižvelgiant į kurio rezultatus Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos 

operatorius) priima sprendimą dėl projekto finansavimo. 

 

Komiteto pirmininkė                             Gytė Sirgedienė  

Posėdžio sekretorius        Lina Benetė 

 

Projektų atrankos komiteto nariai:   

Justina Račaitė 

Odeta Vitkūnienė  

Natalja Fatkulina 


