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Respublikinis priklausomybės ligų centras 

 

Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2022 metų konkurso Vertinimo komisijos posėdis 

 

2023 m. kovo 03 d. Nr. 3 
Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2023-03-03, 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 2023 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 2023 metų konkursui patikslintų Klaipėdos psichikos 

sveikatos centro (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo 

didinimas“), LRKD Alytaus skyriaus (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų kabinetas 

Alytaus regione“), Mažeikių rajono Nakvynės namų (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“), PF „RIGRA“ (projekto pavadinimas „Žemo 

slenksčio paslaugų plėtra Kauno ir Jonavos savivaldybėse“), VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos 

(projekto pavadinimas „Mobiliųjų žemo slenksčio paslaugų tiekimas Vilniaus mieste“), ŽIV ir AIDS 

paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos (projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas - 2023“) ir LRKD Visagino skyriaus (projekto pavadinimas 

„Žemo slenksčio paslaugos Visagine“) patikslintų paraiškų aptarimas ir sprendimas dėl finansavimo 

priėmimas.  

 

1.1. Klaipėdos psichikos sveikatos centras paraiška. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ patikslintą paraišką pateikė laiku. 

Pirmos paraiškos vertinimu paraiška surinko iš viso 34,2 balo (vidurkis), komisijos narių 

balai: Ugnė Širvinskaitė – 30, Aušra Širvinskienė – 30, Eglė Lydekaitė – 37, Eglė Pincevičiūtė – 39, 

Eliza Kurcevič – 35. Prašoma projektui suma: 73511,75 eur. 

Komisijos prašymu buvo prašoma patikslinti: 
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a) telefonų, kanceliarinių prekių, kompiuterio įsigijimo pagrindimą (pridėti nuorodas į trijų 

tiekėjų kainas arba pateikti tris kainų pasiūlymus). 

Vertinimas: 

a) telefonų, kanceliarinių prekių, kompiuterio įsigijimo pagrindimą (pridėti nuorodas į trijų 

tiekėjų kainas arba pateikti tris kainų pasiūlymus) – pagrįsta tinkamai. 

Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti visą prašomą 73511,75 eur. sumą, nes veiklos 

ir išlaidos atitinka Konkurso finansavimo nuostatus ir yra argumentuota. 

1.2. LRKD Alytaus skyrius paraiška. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

kabinetas Alytaus regione“ patikslintą paraišką pateikė laiku. 

Pirmos paraiškos vertinimu paraiška surinko iš viso 31,8 balo (vidurkis), komisijos narių 

balai: Ugnė Širvinskaitė – 21, Aušra Širvinskienė – 25, Eglė Lydekaitė – 39, Eglė Pincevičiūtė – 39, 

Eliza Kurcevič – 35. Prašoma projektui suma: 136400,00 eur. 

Komisijos prašymu buvo prašoma patikslinti: 

a) projekto veiklos plano 9.1.2.1. eilutę. 

b) konsultanto poziciją. 

c) detalizuoti projekto vykdymo išlaidų įkainius pagal konkurso sąlygose nurodytus 

kriterijus.  

Vertinimas: 

a) projekto veiklos plano 9.1.2.1. eilutę pakoregavo ir pagrindė 

b) konsultanto poziciją – pagrindė 

c) detalizuoti projekto vykdymo išlaidų įkainius pagal konkurso sąlygose nurodytus 

kriterijus – detalizavo tinkamai. 

Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti visą prašomą 136400,00 eur. sumą, nes veiklos 

ir išlaidos atitinka Konkurso finansavimo nuostatus ir yra argumentuota.  

1.3. Mažeikių rajono Nakvynės namai paraiška. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ patikslintą paraišką pateikė laiku. 

Pirmos paraiškos vertinimu paraiška surinko iš viso 21,4 balo (vidurkis), komisijos narių 

balai: Ugnė Širvinskaitė – 12, Aušra Širvinskienė – 13, Eglė Lydekaitė – 29, Eglė Pincevičiūtė – 35, 

Eliza Kurcevič – 18. Prašoma projektui suma: 20000,00 eur. 

Komisijos prašymu buvo prašoma patikslinti: 

a) paraiškos formą – veiklas išdėstyti pagal laiką. 

b) pagrįsti kainas. 

Vertinimas: 

a) paraiškos formą – veiklas išdėstyti pagal laiką. Detalizuota. 

b) pagrįsti kainas. Kainas pagrindžiantys dokumentai pridėti. 

Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti visą prašomą 20000,00 eur. sumą, nes veiklos 

ir išlaidos atitinka Konkurso finansavimo nuostatus ir yra argumentuota.  

1.4. PF „RIGRA“ paraiška. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų plėtra Kauno ir 

Jonavos savivaldybėse“ patikslintą paraišką pateikė laiku. 

Pirmos paraiškos vertinimu paraiška surinko iš viso 35 balo (vidurkis), komisijos narių balai: 

Ugnė Širvinskaitė – 34, Aušra Širvinskienė – 35, Eglė Lydekaitė – 36, Eglė Pincevičiūtė – 39, Eliza 

Kurcevič – 31.  Prašoma projektui suma: 120000,00 eur.  

Komisijos prašymu buvo prašoma patikslinti: 

a) priemones bei darbo užmokestį socialinio darbuotojo ir „lygus-lygiam“ konsultanto. 

Vertinimas: 

a) priemones bei darbo užmokestį socialinio darbuotojo ir „lygus-lygiam“ konsultanto 

pagrindė tinkamai. 

Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti visą prašomą 120000,00 eur. sumą, nes veiklos 

ir išlaidos atitinka Konkurso finansavimo nuostatus ir yra argumentuota.  

1.5. VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika paraiška. Projekto pavadinimas „Mobiliųjų žemo 

slenksčio paslaugų tiekimas Vilniaus mieste“ patikslintą paraišką pateikė laiku. 

Pirmos paraiškos vertinimu paraiška surinko iš viso 28,2 balo (vidurkis), komisijos narių 

balai: Ugnė Širvinskaitė – 27, Aušra Širvinskienė – 27, Eglė Lydekaitė – 30, Eglė Pincevičiūtė – 30, 
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Eliza Kurcevič – 27. Prašoma projektui suma: 74500,00 eur. Patikslinta paraiškos suma: 63000,00 

eur. 

Komisijos susitikimo metu visiems komisijos nariams išliko klausimas, kodėl 1050 rinkinių 

(2100 ampulių) naloksono dalijimui reikalingi visi nurodyti specialistai ir nurodyti darbo krūviai. 

Komisijos narių nuomone, paraiškoje nurodytos apimties veiklai ir vadovaujantis SAM 2018 m. 

gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-1420 „Dėl naloksono, skirto opioidų perdozavimo prevencijai, 

išdavimo žemo slenksčio paslaugų kabinetuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais pakaktų 

0,25 etato gydytojo psichiatro ir 0,25 etato slaugytojo. Taip pat nebuvo pagrįsti specialistų darbo 

užmokesčio įkainiai. 

Komisija nutarė siūlyti pareiškėjui koreguoti projektą taip: sumažinti gydytojo psichiatro bei 

slaugytojo darbo apimtį ir darbo užmokestį iki 0,25 etato kiekvienam, išbraukti socialinį darbuotoją. 

Taip pat pagrįsti jų darbo užmokesčio įkainius pagal konkurso nuostatų reikalavimus iki 2023-02-

28. 

Vertinimas: 

Projekto sąmatoje nėra pagrįsti darbuotojų įkainiai. Taip pat nepritarta socialinio darbuotojo 

užmokesčiui, nes jis nepagrįstas, kai kalbama tik apie vieną veiklą – naloksono rinkinio dalinimą. 

Komisijos pirmininkė Aušra Širvisnkienė siūlo skirti mažesnę sumą t.y. išbraukti išlaidas 

socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui ir sumažinti per pusę gydytojo psichiatro ir slaugytojos 

darbo užmokestį, nes naloksono rinkiniai gali būti išduodami ne kiekvieną dieną, o kelis kartus per 

savaitę, jų panaudojimas kiekvieną dieną retai galimas.  

Taip pat sumažinti ir projekto vadovo ir finansininko darbo užmokestį, nes projektas turi tik 

vieną veiklą, kurią administruoti neužima daug laiko, ir darbo užmokestį paskaičiuoti dviem/trims 

žmonėms, taip pat neužima daug laiko. Be to, sumažinus tiesiogines projekto išlaidas, nuo kurių 

administracinės išlaidos gali sudaryti 20 proc., administracines išlaidas bet kokiu atveju reikia 

mažinti iki 20 proc. 

Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti 27874,00 eur. sumą. Sumažinus gydytojo darbo 

užmokestį per pusę, t.y. iki 15000,00 eur., sumažinus slaugytojo darbo užmokestį per pusę, t.y. iki 

5200,00 eur., sumažinus projekto vadovo darbo užmokestį ir projekto finansininko darbo užmokestį 

iki 2787,00 eur. kiekvienam.  

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 pareiškėją 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.   

1.6. ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija paraiška. Projekto pavadinimas 

„Žemo slenksčio paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas - 2023“ patikslintą paraišką pateikė 

laiku. 

Pirmos paraiškos vertinimu paraiška surinko iš 36,6 balo (vidurkis), komisijos narių balai: 

Ugnė Širvinskaitė – 34, Aušra Širvinskienė – 35, Eglė Lydekaitė – 37, Eglė Pincevičiūtė – 39, Eliza 

Kurcevič – 38. Prašoma projektui suma: 150000,00 eur.  

Komisijos prašymu buvo prašoma patikslinti: 

a) specialistų darbo užmokesčio detalizavimą sąmatos lentelėje. 

b) projekto vykdymo išlaidų 6 eil. „Švirkštai su adata steril.“. 

Vertinimas: 

a) specialistų darbo užmokesčio detalizavimas lentelėje atliktas, kainą pagrindžiantys 

dokumentai pridėti. 

b) projekto vykdymo išlaidų 6 eil. detalizuota, pagrindžiantys dokumentai pridėti. 

Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti visą prašomą 150000,00 eur. sumą, nes veiklos 

ir išlaidos atitinka Konkurso finansavimo nuostatus ir yra argumentuota.  

1.7. LRKD Visagino skyrius paraiška. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugos 

Visagine“ patikslintą paraišką pateikė laiku.  
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Pirmos paraiškos vertinimu paraiška surinko iš viso 33 balo (vidurkis), komisijos narių balai: 

Ugnė Širvinskaitė – 26, Aušra Širvinskienė – 28, Eglė Lydekaitė – 38, Eglė Pincevičiūtė – 39, Eliza 

Kurcevič – 34. Prašoma projektui suma: 20232,72 eur.  

Komisijos prašymu buvo prašoma patikslinti: 

a) priemonių sąrašą ir pagrįsti jų kainas 

b) lėšų sąsajas su veiklomis.  

Vertinimas: 

a) pagrindė priemonių kainas; 

b) patikslino lėšų sąsajas su veiklomis. 

Komisijos vienbalse nuomone siūloma skirti visą prašomą 20232,72 eur. sumą, nes veiklos 

ir išlaidos atitinka Konkurso finansavimo nuostatus ir yra argumentuota.  

 

NUTARTA:  

1. Teikti RPLC direktoriui Komisijos sprendimą dėl projektų finansavimo: 

Nr. Projekto pavadinimas Bendras 

komisijos 

balų 

skaičius 

Prašoma 

suma 

eurais po 

paraiškų 

koregavimo 

pagal 

komisijos 

pastabas 

Komisijos 

sprendimu 

siūloma 

finansuoti 

suma 

1 VŠĮ Kėdainių pirminės sveikatos 

priežiūros centras. Projekto 

pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų 

palaikymas ir plėtra Kėdainių rajone“ 

37 35 800,00 35 800,00 

2 Klaipėdos psichikos sveikatos centras. 

Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugų Klaipėdos mieste 

prieinamumo didinimas“ 

34,2 73 511,75 73 511,75 

3 LRKD Alytaus skyrius paraiška. 

Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugų kabinetas Alytaus regione“ 

31,8 136 400,00 136 400,00 

4 Mažeikių rajono Nakvynės namai  

Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugų kokybės ir prieinamumo 

gerinimas“ 

21,4 20 000,00 20 000,00 

5 PF „RIGRA“. Projekto pavadinimas 

„Žemo slenksčio paslaugų plėtra 

Kauno ir Jonavos savivaldybėse“ 

35 120 000,00 120 000,00 

6 VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika. 

„Mobiliųjų žemo slenksčio paslaugų 

tiekimas Vilniaus mieste“ 

28,2 63 000,00 27 874,00 

7 ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų 

artimųjų asociacija. Projekto 

pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugų prieinamumo ir kokybės 

gerinimas – 2023“ 

36,6 150 000,00 150 000,00 

8 LRKD Visagino skyrius paraiška. 

Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio 

paslaugos Visagine“ 

33 20 232,72 20 232,72 

 Iš viso:  618 944,47 583 818,47 
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2.  Informuoti raštu VŠĮ Naujosios Vilnios polikliniką (projekto pavadinimas „Mobiliųjų 

žemo slenksčio paslaugų tiekimas Vilniaus mieste“), 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.  

3. Informuoti apie komisijos priimtą sprendimą ir pakviesti sudaryti sutartį: VŠĮ Kėdainių 

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

ir plėtra Kėdainių rajone“; Klaipėdos psichikos sveikatos centras. Projekto pavadinimas „Žemo 

slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“; LRKD Alytaus skyrius. Projekto 

pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų kabinetas Alytaus regione“; Mažeikių rajono Nakvynės 

namai. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“; PF 

„RIGRA“. Projekto pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugų plėtra Kauno ir Jonavos savivaldybėse“; 

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

slenksčio paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas - 2023“; LRKD Visagino skyrius. Projekto 

pavadinimas „Žemo slenksčio paslaugos Visagine“. 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkė  Aušra Širvinskienė 

 

 

 

 

 

Komisijos sekretorė  Rūta Malinauskaitė 
 

 


