
Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita

Programos operatorius: CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Programos pavadinimas: LT03 Sveikata

1.2. Priemonės finansavimas iš viso, Eur: 3577990.00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR: 3025991.42

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 551998.58

Kvietimo / priemonės 

numeris:

1. Bendra informacija

1.1. Projektų atrankos būdas: K Projektų konkursas

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR: 1818991.42

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 320998.58

LT03-1-SAM-K02 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio 

mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Gerovės 

konsultantų modelio įdiegimas“

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR: 0.00

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR: 0.00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 0.001.3. Pagal priemonę patvirtintiems projektams iki šo kvietimo paskirstyta lėšų 

suma iš viso, Eur: 2139990.00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 231000.00

Norvegijos mechanizmo lėšos, EUR: 0.00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 0.00

Norvegijos mechanizmo bendrojo finansavimo lėšos, EUR: 0.00

1.4. Pagal priemonę likusi nepaskirstyta lėšų suma iš viso, Eur: 1438000.00

Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšos, EUR: 1207000.00

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

lėšų suma, Eur 1148310.00

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 

finansuoti
Iš viso, Eur Iš jų:



Paraiškos kodas Pareiškėjo 

pavadinimas

Projekto 

pavadinimas

Pareiš

kėjo ir 

partne

rio(-ių) 

lėšos, 

Eur

Dalis 

nuo 

tinkamų 

finansu

oti 

išlaidų, 

%

Projekto 

finansavimo 

lėšos, Eur

Dalis 

nuo 

tinkamų 

finansuo

ti 

išlaidų, 

%

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

100

8 9=(8/5)*1

00

10

133,613.19 0.00 0.00 133,613.19 100.00

133,613.19 0.00 0.00 133,613.19 100.00

130,241.24 0.00 0.00 130,241.24 100.00

Eil. 

Nr.

Vertintojų išvada dėl projekto 

veiklų bei išlaidų tinkamumo 

finansuoti
Iš viso, Eur

Teigiama. Vertinimas baigiamas 

su išlyga, kad ne vėliau nei iki 

projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo pareiškėjas pateiks: 

a) visų partnerių pasirašytas 

partnerystės sutartsis, kuriose 

bus aptartos visos privalomos 

Gairių pareiškėjams 17 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas 

galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas bei veiklos; b) 

paraiškos tikslinimo metu 

atnaujintų bendradarbiavimo 

susitarimų kopijas pasirašytų su 

Telšių rajono savivaldybės 

Karolinos Praniauskaitės viešąja 

biblioteka, su Asociacija 

„Dainuojantys žemaičiai“, Telšių 

kultūros centru, Maltos ordino 

pagalbos tarnyba, su VšĮ „Telšių 

menų inkubatorius“, Telšių sporto 

ir rekreacijos centru, Telšių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru.

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

2 LT03-1-SAM-K02-005 Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracija

Gerovės konsultantų 

modelio diegimas 

Ignalinos rajono 

savivaldybėje

Nurodytos paraiškoje
Teigiama. Vertinimas baigiamas 

su išlyga, kad ne vėliau nei iki 

projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo pareiškėjas pateiks: 

a) visų partnerių pasirašytas 

partnerystės sutartsis, kuriose 

bus aptartos visos privalomos 

Gairių pareiškėjams 17 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas 

galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas bei veiklos; b) 

paraiškos tikslinimo metu 

atnaujintų bendradarbiavimo 

susitarimų kopijas pasirašytų su 

Ignalinos jaunimo asociacija 

„Pauzė“, Ignalinos rajono turizmo 

informacijos centru, Ignalinos 

rajono Linkmenų kaimo 

bendruomene, Ignalinos Miko 

Petrausko muzikos mokykla, 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, Asociacija 

"Ignalinos krepšinis".

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

1 LT03-1-SAM-K02-004 Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Telšių rajono 

savivaldybėje

Nurodytos paraiškoje



130,241.24 0.00 0.00 130,241.24 100.00

125,506.58 0.00 0.00 125,506.58 100.00

2 LT03-1-SAM-K02-005 Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

administracija

Gerovės konsultantų 

modelio diegimas 

Ignalinos rajono 

savivaldybėje

Teigiama. Vertinimas baigiamas 

su išlyga, kad ne vėliau nei iki 

projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo pareiškėjas pateiks: 

a) visų partnerių pasirašytas 

partnerystės sutartsis, kuriose 

bus aptartos visos privalomos 

Gairių pareiškėjams 17 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas 

galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas bei veiklos; b) 

paraiškos tikslinimo metu 

atnaujintų bendradarbiavimo 

susitarimų kopijas pasirašytų su 

Ignalinos jaunimo asociacija 

„Pauzė“, Ignalinos rajono turizmo 

informacijos centru, Ignalinos 

rajono Linkmenų kaimo 

bendruomene, Ignalinos Miko 

Petrausko muzikos mokykla, 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, Asociacija 

"Ignalinos krepšinis".

Teigiama. Vertinimas baigiamas 

su išlyga, kad ne vėliau nei iki 

projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo pareiškėjas pateiks: 

a) visų partnerių pasirašytas 

partnerystės sutartsis, kuriose 

bus aptartos visos privalomos 

Gairių pareiškėjams 17 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas 

galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas bei veiklos; b) 

paraiškos tikslinimo metu 

atnaujintų bendradarbiavimo 

susitarimų kopijas pasirašytų su 

Skuodo atviro jaunimo centru, 

Skuodo rajono savivaldybės kūno 

kultūros ir sporto centru, Skuodo 

rajono kultūros centru, Skuodo 

rajono neįgaliųjų draugija, 

Užimtumo tarnyba (Skuodo 

skyrius), Skuodo krašto 

bendruomene, Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru.

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

3 LT03-1-SAM-K02-006 Skuodo 

rajono 

savivaldybės 

administracija

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Skuodo rajono 

savivaldybėje

Nurodytos paraiškoje



125,506.58 0.00 0.00 125,506.58 100.00

123,258.75 0.00 0.00 123,258.75 100.00

Teigiama. Vertinimas baigiamas 

su išlyga, kad ne vėliau nei iki 

projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo pareiškėjas pateiks: 

a) visų partnerių pasirašytas 

partnerystės sutartsis, kuriose 

bus aptartos visos privalomos 

Gairių pareiškėjams 17 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas 

galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas bei veiklos; b) 

paraiškos tikslinimo metu 

atnaujintų bendradarbiavimo 

susitarimų kopijas pasirašytų su 

Skuodo atviro jaunimo centru, 

Skuodo rajono savivaldybės kūno 

kultūros ir sporto centru, Skuodo 

rajono kultūros centru, Skuodo 

rajono neįgaliųjų draugija, 

Užimtumo tarnyba (Skuodo 

skyrius), Skuodo krašto 

bendruomene, Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru.

4 LT03-1-SAM-K02-007 Pagėgių 

savivaldybės 

administracija

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Pagėgių 

savivaldybėje

Nurodytos paraiškoje

Teigiama. Vertinimas baigiamas 

su išlyga, kad ne vėliau nei iki 

projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo pareiškėjas pateiks: 

a) visų partnerių pasirašytas 

partnerystės sutartsis, kuriose 

bus aptartos visos privalomos 

Gairių pareiškėjams 17 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas 

galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas bei veiklos; b) 

paraiškos tikslinimo metu 

atnaujintų bendradarbiavimo 

susitarimų kopijas pasirašytų su 

Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešąja biblioteka, Pagėgių 

savivaldybės kultūros centras, 

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų 

draugija, Vilkiškių sporto klubas 

"Jūra", Pagėgių savivaldybės 

meno ir sporto mokykla, VšĮ 

"Mokymų sinergija".

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

3 LT03-1-SAM-K02-006 Skuodo 

rajono 

savivaldybės 

administracija

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Skuodo rajono 

savivaldybėje



123,258.75 0.00 0.00 123,258.75 100.00

101,483.63 0.00 0.00 101,483.63 100.00

101,483.63 0.00 0.00 101,483.63 100.00

4 LT03-1-SAM-K02-007 Pagėgių 

savivaldybės 

administracija

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Pagėgių 

savivaldybėje

Teigiama. Vertinimas baigiamas 

su išlyga, kad ne vėliau nei iki 

projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo pareiškėjas pateiks: 

a) visų partnerių pasirašytas 

partnerystės sutartsis, kuriose 

bus aptartos visos privalomos 

Gairių pareiškėjams 17 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas 

galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas bei veiklos; b) 

paraiškos tikslinimo metu 

atnaujintų bendradarbiavimo 

susitarimų kopijas pasirašytų su 

Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešąja biblioteka, Pagėgių 

savivaldybės kultūros centras, 

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų 

draugija, Vilkiškių sporto klubas 

"Jūra", Pagėgių savivaldybės 

meno ir sporto mokykla, VšĮ 

"Mokymų sinergija".

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

5 LT03-1-SAM-K02-003 Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracija

Gerovės konsultantų 

modelio kūrimas 

Šiaulių rajono 

savivaldybėje

Nurodytos paraiškoje
Teigiama. Vertinimas baigiamas 

su išlyga, kad ne vėliau nei iki 

projekto įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo pareiškėjas pateiks 

pasirašytus paraiškos tikslinimo 

metu atnaujintų bendradarbiavimo 

susitarimų kopijas su Šiaulių r. 

švietimo pagalbos tarnyba, 

Šiaulių rajono savivaldybės 

etninės kultūros ir tradicinių 

amatų centru, Šiaulių rajono 

viešąja biblioteka, Atviru Šiaulių 

rajono jaunimo centru ir 

pasirašytą partnerystės sutarties 

kopiją tarp pareiškėjo Šiaulių 

rajono savivaldybės 

administracijos ir partnerio Šiaulių 

rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro.



58,325.21 0.00 0.00 58,325.21 100.00

58,325.21 0.00 0.00 58,325.21 100.00

123,629.07 0.00 0.00 123,629.07 100.00

123,629.07 0.00 0.00 123,629.07 100.00

796,057.67 0.00 796,057.67

Paraiškos kodas Pareiškėjo 

pavadinimas

Projekto 

pavadinimas

1 2 3 4

6 LT03-1-SAM-K02-008 Joniškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Joniškio rajono 

savivaldybėje

Nurodytos paraiškoje Teigiama. Vertinimas baigiamas 

be išlygų

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

5 6

Teigiama Su išlyga, Vertinimas 

baigiamas su išlyga, kad ne 

vėliau nei iki projekto 

įgyvendinimo sutarties 

pasirašymo pareiškėjas pateiks: 

a) visų partnerių pasirašytas 

partnerystės sutartsis, kuriose 

bus aptartos visos privalomos 

Gairių pareiškėjams 17 p. 

numatytos sąlygos ir atspindėtas 

galutinis patvirtintas projekto 

biudžetas bei veiklos; b) 

paraiškos tikslinimo metu 

atnaujintų bendradarbiavimo 

susitarimų kopijas pasirašytų su 

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio 

viešąją biblioteka, Kazlų Rūdos 

savivaldybės neįgaliųjų draugija, 

Kazlų Rūdos senjorų klubus, 

Kazlų Rūdos sporto centru, Kazlų 

Rūdos trečiojo amžiaus 

universitetu ir Kazlų Rūdos 

sveikuolių klubu "Atgaja".

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

Iš viso:

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

7 LT03-1-SAM-K02-001 Kazlų Rūdos 

savivaldybės 

administracija

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas 

Kazlų Rūdos 

savivaldybėje

Nurodytos paraiškoje



1 LT03-1-SAM-K02-010

Gargždų 

atviras 

jaunimo 

centras

Gerovės konsultantų 

modelio įdiegimas – 

365 dienos sveikatai 141,782.15

Neigiama, Pareiškėjas - Atviras jaunimo centras- neatitinka Gairių 

10 p. ir 3.22 papunkčiu nustatytų tinkamumo reikalavimų pareiškėjui, 

todėl vadovaujantis Gairių 60.2 papunkčiu paraiška atmetama



CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

LT03 Sveikata


