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Respublikinis priklausomybės ligų centras 

 

Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2022 metų konkurso Vertinimo komisijos posėdis 

 

2022 m. gegužės 12 d. Nr. 3 
Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2022-05-12, 9.00-10.00 val. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė: Aušra Širvinskienė. 

Susirinkimo sekretorė: Rūta Malinauskaitė. 

 

Dalyvauja: 

1. Vertinimo komisijos nariai (toliau – komisija):  

Aušra Širvinskienė, Respublikinio priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja, 

Eglė Lydekaitė, Respublikinio priklausomybės ligų centro Socialinės ir psichologinės 

pagalbos skyriaus vedėja,  

Eliza Kurcevič, Eurazijos žalos mažinimo asociacijos programų vadybininkė, 

Ugnė Širvinskaitė, LR Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos 

departamento Psichikos sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė 

Eglė Pincevičiūtė, Respublikinio priklausomybės ligų Vidaus medicinos audito specialistė 

2. Susirinkimo sekretorė - Žemo slenksčio paslaugų veiklos koordinatorė Rūta 

Malinauskaitė. 

 

Darbotvarkė: 

1. Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2022 metų konkursui (toliau – Konkursas) 

pateiktų patikslintų paraiškų konkurso nuostatoms atitikties vertinimo svarstymas ir 

tvirtinimas. 

2. Sprendimo priėmimas dėl paraiškų tinkamumo finansuoti ir galutinių finansuojamų 

sumų. 

- - - - - - - - - 

 

1. SVARSTYTA:  
Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2022 metų konkursui patikslintų Mažeikių rajono 

Nakvynės namų (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas“), VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio mobilių 

paslaugų tiekimas“) ir LRKD Alytaus skyrius (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

plėtra Alytaus regione“) paraiškų aptarimas ir sprendimo dėl finansavimo priėmimas. 
 

1.1. VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio mobilių 

paslaugų tiekimas“) patikslintą paraišką pateikė laiku. Paraiškoje nurodoma, kad gydytojas dirbs 

nuotoliniu būdu (skiriant mobilios klinikos lankytojams perdozavimo prevencijai skirtą preparatą 

nalokson), o slaugytoja, kuri ir šiuo metu dirba Mobilioje klinikoje, išduos paskirtą medikamentą ir 

pagal gydytojo nurodymus instruktuos pacientus apie jo naudojimą.  
Komisijos nariai mano, kad projekto paraiška (tiek gydytojo ir slaugytojos pareigos, tiek 

rodikliai) patikslinta iš dalies.  

Paraiška surinko iš viso 30,4 balo (vidurkis), komisijos narių balai: Ugnė Širvinskaitė – 30, 

Aušra Širvinskienė – 33, Eglė Lydekaitė – 32, Eglė Pincevičiūtė – 30, Eliza Kurcevič – 27. 

Komisijos vienbalsiu siūlymu yra rekomenduojami skirti paraiškai finansavimą, tačiau ne 

visą prašomą sumą, nes projekto administravimui skirtos lėšos viršija 20 proc. visos projekto sumos 

t.y. neatitinka Konkurso nuostatų 17 punkto 17.1 papunkčio. Rekomenduojama skirti suma projektui 

– 56066,56 eur.  
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Komisijos pirmininkė priminė, kad jei komisija priima argumentuotą sprendimą skirti ne visą 

prašomą sumą, Komisijos sekretorius, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo RPLC direktoriaus 

sprendimo dėl projektų finansavimo, raštu informuoja pareiškėjus apie siūlomą skirtį lėšų dydį, 

nurodo kokios priemonės (veiklos) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas 

turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma, ir kad siūlomas sprendimas skirti dalį lėšų neturės 

neigiamos įtakos įgyvendinti Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus.  Taip pat Komisijos 

sekretorius turi paprašyti patikslinti sąmatą.  

1.2. Mažeikių rajono Nakvynės namai (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

kokybės ir prieinamumo gerinimas“) pateikė patikslintą paraišką laiku.  
Paraiška surinko iš viso 28,2 balo (vidurkis), komisijos narių balai: Ugnė Širvinskaitė – 23, 

Aušra Širvinskienė – 31, Eglė Lydekaitė – 35, Eglė Pincevičiūtė – 30, Eliza Kurcevič – 22. 
Komisijos narės Elizos Kurcevič teigimu, ir patikslintoje paraiškoje lieka ne iki galo aiškūs 

uždaviniai ir rodikliai.  

Kadangi į biudžetą yra įtraukta išlaidų, kurios, pagal Konkurso nuostatų 19 punktą (20.2 

papunktį) laikomos netinkamomis finansuoti - projekto sąmatoje nurodytos 1-oje eilutėje, komisija 

vienbalsiai nutarė neskirti visos prašomos projektui sumos, o skirti (atmetus netinkamas finansuoti 

išlaidas) 9184.00 eurų.  

Nutarta, kad komisijos sekretorius, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo RPLC direktoriaus 

sprendimo dėl projektų finansavimo, raštu informuos pareiškėjus apie siūlomą skirtį lėšų dydį, 

nurodys kokios priemonės (veiklos) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodys, kad 

pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma, ir kad siūlomas sprendimas skirti dalį 

lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinti Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus. Taip pat 

Komisijos sekretorius turi paprašyti patikslinti sąmatą.  

1.3. Komisija, susipažino ir įvertino LRKD Alytaus skyriaus (projekto pavadinimas „Žemo 

slenksčio paslaugų plėtra Alytaus regione“) patikslintą paraišką. 
Komisijos narės Ugnės Širvinskaitės nuomone, pareiškėjai iki galo nepagrindė gatvės 

darbuotojų darbo užmokesčio. Elizos Kurcevič nuomone, pateikto pagrindimo pakanka, nes 

Lietuvoje nėra tokios specialybės kaip gatvės darbuotojai, ir pagrindimui paimtas socialinio 

darbuotojo sumažintas 15 proc. faktinis įkainis, yra užtenkamas.  

Kitų komisijos narių nuomone paraiškoje yra argumentuotai detalizuota med. prekių, 

utilizacijos ir transporto išlaidų įkainiai.  

Paraiška surinko iš viso 33,9 balo (vidurkis), komisijos narių balai: Ugnė Širvinskaitė – 32, 

Aušra Širvinskienė – 35, Eglė Lydekaitė – 37, Eglė Pincevičiūtė – 34, Eliza Kurcevič – 30. 
Komisija vienbalsiai nutarė skirti visą prašomą projektui sumą t.y. 71900 eur.  

2. Toliau komisija priėmė galutinį sprendimą dėl kitų projektų: 

2.1. VŠĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro paraiška. Projekto pavadinimas 

„Žemo slenksčio paslaugų teikimo Kėdainių rajone stiprinimas ir plėtra“ 
Paraiška surinko iš viso 37,2 balo (vidurkis), komisijos narių balai: Ugnė Širvinskaitė – 39, 

Aušra Širvinskienė – 34, Eglė Lydekaitė – 38, Eglė Pincevičiūtė – 38, Eliza Kurcevič – 37. 

Komisijos narių vieninga nuomone, paraiška atitinka Konkurso nuostatus ir siūloma finansuoti visą 

prašomą sumą. Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti visą prašomą 12000,00 eur sumą, nes 

veiklos ir išlaidos atitinka Konkurso finansavimo nuostatus ir yra argumentuota.  
2.2. Klaipėdos psichikos sveikatos centro paraiška. Projekto pavadinimas „Švirkštų ir adatų 

prieinamumo didinimas Klaipėdos žemo slenksčio kabinetų klientams“. 
Paraiška surinko iš viso 36,8 balo (vidurkis), komisijos narių balai: Ugnė Širvinskaitė – 39, 

Aušra Širvinskienė – 35, Eglė Lydekaitė – 38, Eglė Pincevičiūtė – 35, Eliza Kurcevič – 37. 
Komisijos narių nuomone, paraišką atitinka Konkurso nuostatus ir siūloma finansuoti visą prašomą 

sumą. Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti visą prašomą 2718,35 eur. sumą, nes veiklos ir 

išlaidos atitinka Konkurso finansavimo nuostatus ir yra argumentuota.  
2.3. PF „RIGRA“ paraiška. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų plėtra Kauno 

savivaldybėje“. 

Paraiška surinko iš viso 36,2 balo (vidurkis), komisijos narių balai: Ugnė Širvinskaitė – 38, 

Aušra Širvinskienė – 36, Eglė Lydekaitė – 37, Eglė Pincevičiūtė – 35, Eliza Kurcevič – 35.   
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Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti visą prašomą 72000,00 eur. sumą, nes veiklos 

ir išlaidos atitinka Konkurso finansavimo nuostatus ir yra argumentuota.  

2.4. ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija. Projekto pavadinimas „Žemo 

slenksčio paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas - 2022“. 
Paraiška surinko iš viso 35,4 balo (vidurkis), komisijos narių balai: Ugnė Širvinskaitė – 35, 

Aušra Širvinskienė – 33, Eglė Lydekaitė – 39, Eglė Pincevičiūtė – 34, Eliza Kurcevič – 36. 
Komisijos nariai atkreipė dėmesį, kad projekto paraiškoje nurodytas Švirkštų keitimo aparatas, 

aparato priežiūra (sąmatos 19 ir 20 eilutės) neatitinka Konkurso nuostatų 19 punktą (20.1 papunktį) 

laikomos netinkamomis finansuoti projekto sąmatoje nurodyti 19 ir 20 punktai. 
Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti 88369,48 eur. sumą, nes komisijos nariai 

nutarė, kad švirkštų keitimo aparatas ir jo priežiūra - nefinansuotinas. Nutarta, kad komisijos 

sekretorius, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo RPLC direktoriaus sprendimo dėl projektų 

finansavimo, raštu informuos pareiškėjus apie siūlomą skirtį lėšų dydį, nurodys kokios priemonės 

(veiklos) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodys, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad 

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

įgyvendinti Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus. Taip pat Komisijos sekretorius turi paprašyti 

patikslinti sąmatą.  
 

NUTARTA:  
1. Teikti RPLC direktoriui Komisijos sprendimą dėl projektų finansavimo: 

Nr. Projekto pavadinimas Bendras 

komisijos 

balų 

skaičius 

Prašoma 

suma 

eurais 

Komisijos 

sprendimu 

siūloma 

finansuoti 

suma 

1 VŠĮ Kėdainių pirminės sveikatos 

priežiūros centras. Projekto pavadinimas 

„Žemo slenksčio paslaugų teikimo 

Kėdainių rajone stiprinimas ir plėtra“ 

37,2 12000,00 12000,00 

2 Klaipėdos psichikos sveikatos centras. 

Projekto pavadinimas „Švirkštų ir adatų 

prieinamumo didinimas Klaipėdos žemo 

slenksčio kabinetų klientams“ 

36,8 2718,35 2718,35 

3 PF „RIGRA“. Projekto pavadinimas 

„Žemo slenksčio paslaugų plėtra Kauno 

savivaldybėje“ 

36,2 72000,00 72000,00 

4 ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų 

artimųjų asociacija. Projekto 

pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas - 

2022“ 

35,4 106299,48 88369,4 

5 LRKD Alytaus skyrius paraiška. 

Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugų plėtra Alytaus regione“ 

33,9 71900,00 71900,00 

6 VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika. 

„Žemo slenksčio mobilių paslaugų 

tiekimas“ 

30,4 63517,9 56066,56 

7 Mažeikių rajono Nakvynės namai  

Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas“. 

28,2 12000,00 9184,88 
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2.  Informuoti raštu VŠĮ Naujosios Vilnios polikliniką (projekto pavadinimas „Žemo 

slenksčio mobilių paslaugų tiekimas“), ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo RPLC direktoriaus 

sprendimo dėl projektų finansavimo, apie siūlomą skirti lėšų dydį, nurodant, kokios priemonės 

(veiklos) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodant, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad 

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

įgyvendinti Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus ir paprašyti patikslinti sąmatą.  
3. Informuoti raštu Mažeikių nakvynės namus (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“), ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo RPLC 

direktoriaus sprendimo dėl projektų finansavimo, apie siūlomą skirtį lėšų dydį, nurodant kokios 

priemonės (veiklos) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodant, kad pareiškėjas turi 

patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma, ir kad siūlomas sprendimas skirti dalį lėšų neturės 

neigiamos įtakos įgyvendinti Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus ir paprašyti patikslinti 

sąmatą.  
4. Informuoti raštu ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociaciją (projekto 

pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas - 2022“), ne vėliau kaip 

per 2 darbo dienas nuo RPLC direktoriaus sprendimo dėl projektų finansavimo, apie siūlomą skirtį 

lėšų dydį, nurodant kokios priemonės (veiklos) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodant, 

kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma, ir kad siūlomas sprendimas skirti 

dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinti Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus ir paprašyti 

patikslinti sąmatą.  

5. Informuoti apie RPLC direktoriaus priimtą sprendimą (vadovaujantis Komisijos 

rekomendacijomis) ir pakviesti sudaryti sutartį: 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“. 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkė  Aušra Širvinskienė 

 

 

 

 

 

Komisijos sekretorė  Rūta Malinauskaitė 
 


