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I. Posėdyje dalyvavę projektų atrankos komiteto nariai ir stebėtojai: 

 

1. Daina Urbonaitienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Horizontaliosios politikos ir projektų valdymo grupės vadovė (Komiteto pirmininkė); 

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

(Pirmininkės pavaduotojas); 

3. Milda Saudargė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;   

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

Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vadovė; 

5. Solfrid Johansen - Norvegijos visuomenės sveikatos instituto Visuotinės sveikatos 

departamento vyriausioji patarėja (stebėtoja); 

6. Banga Vaitkutė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Socialinių investicijų 

skyriaus patarėja (stebėtoja); 

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

socialinių reikalų sektoriui (stebėtojas). 

 

 

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 

Bendra 

tinkama 

finansuoti 

projekto 

vertė, 

Eur: 

Tinkama 

finansuoti 

prašoma suma, 

Eur 

Vertintojų išvada dėl projekto veiklų bei išlaidų 

tinkamumo finansuoti Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

1. LT03-2-

SADM-K01-

050* 

VšĮ Vaikų ir 

jaunimo centras 

"Džiaugsmo slėnis" 

Džiaugsmo slėnis "Vaikų 

ir jaunimo psichinės ir 

emocinės sveikatos 

gerinimo modelio 

diegimas" 

65,0 272 413,52 245 170,52 Teigiama su išlyga:  

Projekto finansavimo atveju, iki projekto įgyvendinimo 

sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjas turi pateikti 

CPVA pasirašytą Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. 

* Vadovaujantis Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 21R-407 (AG-269/06-2021) atliktas pakartotinis paraiškos vertinimas. 

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. LT03-2-SADM-K01-

026** 

Akmenės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

Bergid Headspace modelio adaptavimas ir įdiegimas Akmenės 

rajono savivaldybėje 

40,0 247 683,08 

** Vadovaujantis Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2021 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 21R-368 (AG-269/06-2021) atliktas pakartotinis paraiškos vertinimas. 

3. Nebuvo paraiškų, kurios būtų nepraėjusios tinkamumo finansuoti vertinimo. 

 

III. SVARSTYTA: Paraiškų vertinimo ataskaitos tvirtinimas.  

NUTARTA: patvirtinti paraiškų vertinimo ataskaitą (patvirtinta ataskaita pridedama).  

 

Posėdžio pirmininkė        Daina Urbonaitienė 

Posėdžio sekretorius       Marius Navadunskis 

 

Projektų vertinimo komiteto nariai:   

Edvinas Regelskis 

Milda Saudargė 

Kristina Stepanova 
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