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I. Posėdyje dalyvavę projektų atrankos komiteto nariai ir stebėtojai: 

 

1. Edvinas Regelskis – Maltos ordino pagalbos tarnybos organizacinės plėtros direktorius 

(Pirmininko pavaduotojas); 

2. Daiva Zabarauskienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja; 

3. Kristina Stepanova – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vadovė; 

4. Audrius Natkevičius – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos Įstaigų priežiūros skyriaus patarėjas; 

5. Gudrun D. Gudmundsdottir – Finansinių mechanizmų valdybos vyresnioji patarėja 

socialinių reikalų sektoriui (stebėtojas); 

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

finansinių mechanizmų ir politinė patarėja. 

 

 

 

II. Projektų atrankos komiteto posėdyje svarstytos projektų paraiškos: 



1. Paraiškos, praėjusios naudos ir kokybės ir tinkamumo finansuoti atitikties vertinimą: 

Eil. 

Nr. 

Bendra informacija apie projektą Paraiškai 

skirtas 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo 

balas 

Tinkama 

finansuoti 

prašoma suma, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų tinkamumo 

finansuoti Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

1. LT03-1-

SADM-K01-

002 

SOS VAIKŲ 

KAIMŲ 

LIETUVOJE 

DRAUGIJA 

"Vienos stotelės“ centro 

įkūrimas Nadruvos g. 13, 

Vilniuje 

100 1 000 000,00 Teigiama su išlyga. Projekto finansavimo atveju, iki projekto 

įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjas turi pateikti 

VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai su projekto partneriu 

pasirašytą Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. 

2. LT03-1-

SADM-K01-

003 

Viešoji įstaiga 

"Vilties žiedas" 

"VIENA STOTELĖ" 75,0 838 081,11 Teigiama 

 

3. LT03-1-

SADM-K01-

004 

Telšių socialinių 

paslaugų centras 

Vienos stotelės šeimoms ir 

vaikams centro įkūrimas 

Telšių socialinių paslaugų 

centre 

75,0 971 978,36 Teigiama 

 

 

 

2. Paraiškos, nepraėjusios 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 

1. 

LT03-1-SADM-K01-001 

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių 

paslaugų centras 

Vienos stotelės centro įkūrimas vaikams ir jų šeimoms pasienio 

savivaldybėse 

30,0 795 269,56 

2. 

LT03-1-SADM-K01-005 VšĮ "Motinos Teresės šeimų namai" 

Kompleksinių aukštos kokybės paslaugų kūrimas vaikams ir jų 

šeimoms įsteigtame vienos stotelės centre - Šiauliuose 

25,0 702 760,36 

 

 

3. Nebuvo paraiškų, kurios būtų nepraėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo. 
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III. SVARSTYTA: Paraiškų vertinimo ataskaitos 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. 

  

 

Posėdžio pirmininko pavaduotojas       Edvinas Regelskis 

Posėdžio sekretorius       Sandra Remeikienė  

 

Projektų vertinimo komiteto nariai:   

 

Daiva Zabarauskienė  

Kristina Stepanova  

Audrius Natkevičius 
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