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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. Inga Rudzinskaitė – Norvegijos ambasados Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų ir politinė patarėja; 

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

reikalų sektoriui (stebėtoja). 

 

 

II. Projektų atrankos komiteto posėdyje svarstytos projektų paraiškos: 

 

1. Paraiškos, praėję kvietimo „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos 

paslaugas, modelio įdiegimas“ 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-

K03-005 

Telšių rajono 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Šeimų lankymo, 

teikiant 

ankstyvosios 

intervencijos 

paslaugas „Saugi 

pradžia“ 

įgyvendinimas 

Telšių 

bendruomenėje 

100 91 137,00 Teigiama  



 

2 
 

2 
 

2. LT03-2-

SAM-

K03-007 

Uždaroji 

akcinė 

bendrovė 

"Plungės 

sveikatos 

centras" 

Šeimų lankymo, 

teikiant 

ankstyvosios 

intervencijos 

paslaugas, modelio 

įdiegimas Plungės 

rajono 

savivaldybėje 

80 69 572,47 Teigiama 

3. LT03-2-

SAM-

K03-011 

UAB 

"Sveikatos 

ratas" 

Šeimų lankymo, 

teikiant 

ankstyvosios 

intervencijos 

paslaugas, modelio 

įdiegimas UAB 

Sveikatos ratas 

60 120 205,74 Teigiama 

4. LT03-2-

SAM-

K03-006 

Viešoji įstaiga 

Ukmergės 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Šeimų lankymo, 

teikiant 

ankstyvosios 

intervencijos 

paslaugas, modelio 

įdiegimas Ukmergės 

rajone 

60 75 716,17 Teigiama 

5. LT03-2-

SAM-

K03-010 

Klaipėdos 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Šeimų lankymo, 

teikiant 

ankstyvosios 

intervencijos 

paslaugas, modelio 

įdiegimas Klaipėdos 

rajone 

60 91 923,77 Teigiama su išlyga, 

Paraiškos vertinimas 

baigiamas su išlyga, 

kad tuo atveju, jei 

projektui bus skirtas 

finansavimas, iki 

projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo 

bus pateikta pareiškėjo 

ir projekto partnerio 

pasirašyta partnerystės 

sutartis, kurioje bus 

aptartos visos 

privalomos Gairių 17 p. 

numatytos sąlygos ir 

atspindėtas galutinis 

patvirtintas projekto 

biudžetas. 



 

3 
 

3 
 

6. LT03-2-

SAM-

K03-004 

Viešoji įstaiga 

Marijampolės 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Šeimų lankymo, 

teikiant 

ankstyvosios 

intervencijos 

paslaugas, modelio 

įdiegimas 

Marijampolės 

apskrityje 

50 85 572,18 Teigiama 

7. LT03-2-

SAM-

K03-003 

Viešoji įstaiga 

Šeškinės 

poliklinika 

Šeimų lankymo, 

teikiant 

ankstyvosios 

intervencijos 

paslaugas, modelio 

įdiegimas VšĮ 

Šeškinės 

poliklinikoje 

45 141 071,10 Teigiama 

8. LT03-2-

SAM-

K03-009 

Viešoji įstaiga 

Centro 

poliklinika 

VšĮ Centro 

poliklinikos 

pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų 

prieinamumo 

didinimas, teikiant 

šeimoms lankymo 

paslaugas, paremtas 

ankstyvųjų 

intervencijų 

taikymu 

45 139 522,54 Teigiama 

 

2. Paraiškos, nepraėję tinkamumo finansuoti vertinimo: 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškoje 

nurodytos 

projekto 

finansavimo 

lėšos, Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto 

veiklų bei išlaidų tinkamumo 

finansuoti 

Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto 

pavadinimas 

1. LT03-2-

SAM-

K03-001 

UAB 

"Narema" 

UAB "Narema" 

šeimos gydymo 

paslaugų 

gerinimas 

60 000,00 Neigiama. Pareiškėjas kartu su 

paraiška nepateikė Gairių 52.1 ir 

52.2. papunkčiuose nurodytų 

dokumentų, todėl vadovaujantis 

Gairių 60 punktu bei MAFT 163 

punktu, paraiška yra atmetama ir 

kiti kriterijai nėra vertinami. 
2.  LT03-2-

SAM-

K03-002 

UAB VNT 

medicinos 

centras 

Šeimų lankymo, 

teikiant 

ankstyvosios 

intervencijos 

paslaugas, 

modelio įdiegimas 

122 800,00 Neigiama. Pareiškėjas kartu su 

paraiška nepateikė Gairių 52.2. 

papunktyje nurodytų dokumentų, 

todėl vadovaujantis Gairių 60.7 

punktu bei MAFT 163 punktu, 



 

4 
 

4 
 

paraiška yra atmetama ir kiti 

kriterijai nėra vertinami. 
3. LT03-2-

SAM-

K03-008 

Viešoji įstaiga 

Švenčionių 

rajono 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Šeimų lankymo, 

teikiant 

ankstyvosios 

intervencijos 

paslaugas, 

modelio įdiegimas 

76 802,17 Neigiama. 2021 m. rugsėjo 17 d. 

pareiškėjui išsiųstas raštas dėl 

paraiškos tikslinimo  ir nustatytas 

terminas atsakymo pateikimui iki  

2021 rugsėjo 22 d. (imtinai).  

Atsakymas iki nustatyto termino 

pateiktas nebuvo. Dėl paraiškoje 

pateiktos ne visos informacijos ir 

dokumentų, negalima tinkamai 

įvertinti paraiškos, nes 

nepagrindžiamas paraiškos 

atitikimas nustatytiems 

reikalavimams (MAFT 163 p.). 

Paraiška atmetama vadovaujantis 

MAFT 164 p. 

 

 

3. 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 

- - - - - - 

 

 

III. SVARSTYTA: Kvietimo „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos 

paslaugas, modelio įdiegimas“ paraiškų vertinimo ataskaitų tvirtinimas. 

            NUTARTA: patvirtinti paraiškų tinkamumo finansuoti ir naudos ir kokybės vertinimo 

ataskaitas (patvirtintos ataskaitos pridedamos). 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        Sandra Remeikienė 

 

Projektų atrankos komiteto nariai:   

Justina Račaitė 

Odeta Vitkūnienė  

Natalja Fatkulina 
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