
 

 

RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LITŲ CENTRO DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ FINANSAVIMO 2022 

M. ATRANKOS KONKURSĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS 

 

2022 m. gegužės 16 d. Nr. __________________ 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-

1855 Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 

2021-2024 metų veiksmų plano 6.2. uždaviniu – „Didinti žemo slenksčio bei pakaitinio gydymo 

paslaugų aprėptį, įvairovę ir kokybę savivaldybėse“ priemonę „6.2.2. Skirti papildomą finansavimą 

žemo slenksčio paslaugų plėtrai savivaldybėse“) ir atsižvelgdamas į Žemo slenksčio paslaugų 

finansavimo 2022 metų konkurso Vertinimo komisijos 2022 m. gegužės 12 d. protokolu Nr. 3 

priimtą protokolinį sprendimą dėl siūlymo skirti finansavimą atrinktiems projektams, 

 

S k i r i u Lentelėje Nr. 1 nurodyto dydžio finansavimą šiems Vertinimo komisijos atrinktiems 

projektams: 

Lentelė Nr. 1 

Nr. Pareiškėjo ir projekto pavadinimas Prašoma 

suma eurais 

Finansavimo 

suma eurais 

1 VŠĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras. 

Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

teikimo Kėdainių rajone stiprinimas ir plėtra“ 

12000,00 12000,00 

2 Klaipėdos psichikos sveikatos centras. Projekto 

pavadinimas „Švirkštų ir adatų prieinamumo didinimas 

Klaipėdos žemo slenksčio kabinetų klientams“ 

2718,35 2718,35 

3 Paramos fondas „RIGRA“. Projekto pavadinimas 

„Žemo slenksčio paslaugų plėtra Kauno savivaldybėje“ 
72000,00 72000,00 

4 LRKD Alytaus skyrius paraiška. Projekto pavadinimas 

„Žemo slenksčio paslaugų plėtra Alytaus regione“ 

71900,00 71900,00 

5 ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija. 

Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas - 2022“ 

106299,48 88369,4 

6 VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika. 

Projekto pavadinimas nenurodytas 

63517,9 56066,56 



7 Mažeikių rajono Nakvynės namai  Projekto pavadinimas 

„Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas“. 

12000,00 9184,88 

 

P a v e d u Vertinimo komisijos sekretorei Rūtai Malinauskaitei ir RPLC Žemo slenksčio veiklų 

koordinatorei Jurgitai Poškevičiūtei, vadovaujantis Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2022 metų 

konkurso Nuostatais: 

1. informuoti raštu ir pakviesti sudaryti projekto finansavimo sutartį su RPLC šiuos projektus: VŠĮ 

Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

teikimo Kėdainių rajone stiprinimas ir plėtra“; Klaipėdos psichikos sveikatos centras. Projekto 

pavadinimas „Švirkštų ir adatų prieinamumo didinimas Klaipėdos žemo slenksčio kabinetų 

klientams“; PF „RIGRA“. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų plėtra Kauno 

savivaldybėje“; LRKD Alytaus skyrius paraiška. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

plėtra Alytaus regione“. 

2. informuoti raštu VŠĮ Naujosios Vilnios polikliniką (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio mobilių 

paslaugų tiekimas“), Mažeikių nakvynės namus (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

kokybės ir prieinamumo gerinimas“) ir ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociaciją 

(projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas - 2022“) apie 

siūlomą skirti sumažintą lėšų dydį nurodant, kokios priemonės (veiklos) išlaidos yra siūlomos 

finansuoti, paprašyti pareiškėjo per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos patvirtinti, kad 

sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos 

įgyvendinti Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pateikti Komisijai atitinkamai patikslintą 

projekto sąmatą.  

 

 

 

 

Direktorius      Emilis Subata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita Poškevičiūtė, el. p. jurgita.poskeviciute@rplc.lt  
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