
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2017 m. spalio 30 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų 

nustatymo ir (ar) keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir 

pavadinimas: 

8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio 

numeris ir pavadinimas: 

8.4.1 uždavinys „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas 

šeimai“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 

(toliau – priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-K-417  

„SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJA“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 

0,46 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Informacinių veiklų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, organizavimas; 

2. Mokymų organizavimas specializuotos pagalbos centrų konsultantams ir savanoriams, kitiems 

specialistams (nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, socialiniams darbuotojams, vaiko teisių 

apsaugos skyrių darbuotojams, psichologams, socialiniams pedagogams, medikams, prokurorams, 

tyrėjams, policijos atstovams), teikiantiems kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems 

asmenims ir (ar) vykdantiems smurto artimoje aplinkoje prevenciją; 

3. Supervizijų organizavimas specialistams, teikiantiems pagalbą smurtą patyrusiems asmenims; 

4. Seminarų žurnalistams apie visuomenės informavimo smurto artimoje aplinkoje tema ypatumus 

organizavimas; 

5. Tyrimų, apklausų organizavimas. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis 

veiklų bus vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų programos 

teritorijoje gautas ...  

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:  
 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos 

regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes: 

X veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio 

fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi 
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Projektų atrankos būdas (finansavimo forma 

finansinių priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

X Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

x Nustatymas 

 Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos 

teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 

metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-182 (toliau – Veiksmų planas), 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 

1.2.1, 1.2.3, 2.1.5, 2.1.9 papunkčiuose nurodytas priemones. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama projektų veiklų atitiktis Veiksmų plano 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.5, 

2.1.9 papunkčiuose nurodytoms priemonėms. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijui nustatyti buvo pasirinktos Veiksmų plano 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.5, 

2.1.9 papunkčiuose nurodytos priemonės, nes jos geriausiai atitinka Veiksmų programos 

konkretų uždavinį 8.4.1 „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir 

kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“.  

Pagal šį kriterijų atrinkti projektai tiesiogiai prisidės prie 8.4.1 uždavinio siekio padėti 

sunkumus ir krizes patiriančioms šeimoms didinant prevencinių ir intervencinių paslaugų 

šeimai prieinamumą, kokybę ir įvairovę bei sudarant sąlygas vaikui augti saugioje aplinkoje, 

švies visuomenę smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais, ugdys nepakantumą visų 

rūšių smurtui. 

Atrenkant projektus pagal šį kriterijų, nebus nepagrįstai išskiriamos tam tikros tikslinės 

grupės iš kitų. Selektyvumas buvo nustatytas strateginio planavimo dokumentų rengimo 

metu, atsižvelgus į planuojamas įgyvendinti veiklas ir planuojamus pasiekti rezultatus. 

Pareiškėjais veiksmų plano 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.5, 2.1.9 papunkčiuose 

nurodytoms priemonėms įgyvendinti pasirinktos nevyriausybinės organizacijos, kurios turi 

gebėjimų ir patirties smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurto artimoje 

aplinkoje aukoms teikimo klausimais, ir gali tinkamai ir efektyviai pasiekti strateginio 

planavimo dokumente numatytus tikslus. Projektai bus įgyvendinami projektų konkurso 

būdu. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f8ae420242611e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f8ae420242611e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f8ae420242611e78397ae072f58c508
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Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

x Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projekto kokybė: planuojama informacinė kampanija ir jos įgyvendinimo priemonės.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant informacinę kampaniją ir jos įgyvendinimo priemones, turi būti įvertinti šie 

kokybiniai aspektai: 

– informacinės kampanijos inovatyvumas, strategiškumas, nuoseklumas; 

– informacinės kampanijos aprašymo detalumas, aiškumas, nuoseklumas; 

– informacinės kampanijos tikslų ir siekiamų rezultatų orientacija į visuomenės nuomonės 

pokytį, tikslų atitikimas Veiksmų plano tikslams ir uždaviniams;  

– numatytų viešinimo veiklų (priemonių) atitikimas informacinės kampanijos tikslams bei 

siekiamiems rezultatams, jų pagrįstumas, inovatyvumas, įvairovė, patrauklumas, tarpusavio 

sąsajos ir papildomumas, informacinių veiklų aprėptis, atskirų visuomenės grupių 

pasiekiamumas ir jo kiekybinė išraiška.  

Atliekamas ekspertinis vertinimas, skiriant nuo 0 iki X balų. Vertinama paraiškoje ir 

paraiškos priede pateikta informacija, taip pat kita viešai prieinama informacija.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant kokybiniu aspektu įvertinti projekte numatytą informacinę 

kampaniją: jos strategiškumą, inovatyvumą, informacinių veiklų įvairovę, patrauklumą, 

tarpusavio sąsajas ir papildomumą, informacinių veiklų aprėptį, atskirų visuomenės grupių 

pasiekiamumą, o tuo pačiu informacinės kampanijos įtaką, ugdant nepakantumą smurtiniam 

elgesiui. Ekspertinis vertinimas suteikia galimybę įvertinti projekto veiklų visumą ir jo 

kokybę. 

 

Teikiamas tvirtinti: 
 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

x Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Pareiškėjas turi projektų įgyvendinimo patirties smurto artimoje aplinkoje prevencijos, 

nukentėjusiųjų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo srityse.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jei pareiškėjas yra 

įgyvendinęs projektus, finansuotus: 

– valstybės biudžeto lėšomis ir įgyvendintus pagal Valstybinės smurto prieš moteris 

mažinimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2009 metų planą, Valstybinės 

smurto prieš moteris mažinimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2010–2012 metų 
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planą, Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 

2013 metų planą, Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo 

nukentėjusiems asmenims 2014–2020 m. programos įgyvendinimo 2014–2016 metų 

veiksmų planą; 

– Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis 

valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios 

bendradarbiavimas“ lėšomis;  

– Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų 

programos ir Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių 

organizacijų finansavimo schemos (Nevyriausybinių organizacijų fondo) lėšomis;  

– Europos Komisijos lėšomis ir įgyvendintus pagal Europos Komisijos Daphne III programą 

(2007–2013 m.) (toliau – Daphne III programa);  

– Europos Komisijos lėšomis ir įgyvendintus pagal Europos Komisijos Teisių, lygybės ir 

pilietiškumo programą 2014–2020 m. laikotarpiu (toliau 2014–2020 m. Teisių, lygybės ir 

pilietiškumo programa). 

Daugiau balų skiriama pareiškėjui, kurio minėtų fondų (programų) lėšomis finansuotų 

įgyvendintų projektų, kuriuose jis buvo pareiškėjas, yra daugiau. Skaičiuojant Daphne III 

programos ir 2014– 2020 m Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis finansuotus 

projektus, įtraukiami ir tie projektai, kuriuose pareiškėjas dalyvavo ir kaip partneris.  

Vertinant projekto atitiktį šiam kriterijui skaičiuojami minėtų fondų (programų) lėšomis 

finansuoti projektai, kurie buvo sėkmingai įgyvendinti, t. y. buvo pasiekti suplanuoti 

rodikliai ir nebuvo fiksuota reikšmingų pažeidimų. Reikšmingu pažeidimu laikomi 

pažeidimai, kurie pagal minėtų fondų (programų) lėšų administravimą reglamentuojančių 

teisės aktų nuostatas yra susiję su nusikalstama ir (arba) korupcine veika arba susiję su 

sisteminiu pažeidimu, kuris yra pasikartojančio pobūdžio ir padarytas dėl didelių projekto 

vykdytojo trūkumų. 

Vertinama informacija, pateikta paraiškos priede. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kurių vykdytojai turi didesnę 

projektų įgyvendinimo patirtį smurto artimoje aplinkoje prevencijos, nukentėjusiųjų 

apsaugos ir pagalbos jiems teikimo srityse. Tokia patirtis padės užtikrinti sėkmingą projektų 

valdymą ir suplanuotų rezultatų pasiekimą, kadangi planuojamos veiklos turės būti 

įgyvendinamos nacionaliniu mastu, o sukurti rezultatai bus naudojami ir tolimesniam 

politikos smurto prevencijos srityje formavimui. Tai tiesiogiai prisidės prie veiksmų 

programos uždavinio 8.4.1 „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir 
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kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“ įgyvendinimo. 

Dėl priemonės specifiškumo pasirinktos programos, finansuojančios smurto artimoje 

aplinkoje prevencijos, nukentėjusiųjų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo srityse 

įgyvendinamus projektus, taip pat programos, susijusios su bendradarbiavimo ir gebėjimų 

stiprinimu smurto privačioje erdvėje ir smurto lyties pagrindu srityje (sąrašas suderintas su 

socialiniais ir ekonominiais partneriais).  

Daphne III programos ir 2014– 2020 m Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos atveju taip 

pat skaičiuojami ir projektai, kuriuose pareiškėjas dalyvavo kaip partneris, įvertinus tai, kad 

šių programų atveju partneris turi tokią pat atsakomybę už sėkmingai įgyvendintą projektą 

kaip ir projekto vykdytojas (projekto vykdytojas ir partneris veikia skirtingose šalyse ir yra 

atsakingi už projekto dalies savo šalyje įgyvendinimą). 

 

Teikiamas tvirtinti: 
 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

x Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 4. Projekto kokybė: planuojami mokymai, seminarai, supervizijos. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant suplanuotus mokymus, seminarus, supervizijas (toliau – mokymai), turi būti 

įvertinti šie kokybiniai aspektai: 

– mokymų organizavimo aprašymo detalumas, nuoseklumas, pagrįstumas; 

– ar projekte planuojamų mokymų apimtys ir mokymų dalyvių teritorinė aprėptis viršija 

projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nustatytus minimalius reikalavimus;  

– ar pasiūlytos papildomos (nei numatyta Apraše) mokymų temos;  

– kiek tiksliai įvardytos ir pagrįstos tikslinės grupės, išnagrinėtos ir išsamiai aprašytos 

tikslinės grupės problemos ir poreikiai (ypač supervizijų atveju), aprašytas ir pagrįstas 

adekvatus atstovavimas Apraše nurodytoms tikslinėms grupėms;  

– ar numatyti dalyvių motyvavimo ir įtraukimo į mokymus būdai, kiek jie gali būti 

veiksmingi; 

– ar numatytos mokymų kokybės užtikrinimo priemonės, kiek jos gali būti veiksmingos; 

– ar projekte numatyti pasiekti įgyvendinimo stebėsenos rodikliai viršija Apraše nustatytus 

reikalavimus;  

– supervizijų organizavimo pagrįstumas, tinkamumas: dalyvių skaičius, trukmė, komandos 

formavimo principai, ar numatyti supervizijų tęstinumo užtikrinimo būdai. 

Vertinama informacija, pateikta paraiškoje ir paraiškos priede. 

Atliekamas ekspertinis vertinimas, skiriant nuo 0 iki X balų. 
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Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant kompleksiškai įvertinti projekto kokybę, t. y. planuojamų 

mokymų, seminarų, supervizijų kokybinius aspektus.  

 

Teikiamas tvirtinti: 
 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

x Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 5. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) – nevyriausybine (-ėmis) organizacija 

(-omis). 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuos pareiškėjas 

įsipareigoja įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) – nevyriausybine (-ėmis) organizacija (-

omis). Prioritetiniai balai skiriami, jei partneris (-iai) atitinka šiuos reikalavimus:  

– yra įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikia ne trumpiau nei 3 metus iki paraiškos 

pateikimo datos; 

– jo steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo sandoryje arba veiklos nuostatuose), 

patvirtintuose ar pakeistuose ne vėliau nei prieš 3 metus iki paraiškos pateikimo dienos, 

nurodyti pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra smurto artimoje aplinkoje prevencija ir 

(arba) pagalbos teikimas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir (arba) lyčių 

lygybės skatinimas ir (arba) moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas ir (arba) moterų 

padėties gerinimas; 

– jo organizacijoje ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos 

kiekvieną mėnesį dirbo ne mažiau 4 (keturi) apdraustieji. Apdraustieji darbuotojai yra 

fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas 

pranešimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos. Duomenys bus tikrinami vadovaujantis rekvizitai.vz.lt pateiktais 

duomenimis; 

– kartu su paraiška yra pateikta partnerio deklaracija, partnerio, kuris yra nevyriausybinė 

organizacija, deklaracija bei jungtinės veiklos sutartis tarp pareiškėjo ir partnerio; 

– jungtinės veiklos sutartyje aiškiai ir konkrečiai apibrėžta partnerio atsakomybė ir funkcijos 

projekte, nurodytos partnerio planuojamos vykdyti projekto veiklos, siekiami rodikliai. 

Daugiau balų skiriama pareiškėjui, jei jis įgyvendina projektą su didesniu skaičiumi 

partnerių – nevyriausybinių organizacijų, kurios atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kurie įgyvendinami kartu su 

partneriu (-iais) – nevyriausybine (-ėmis) organizacija (-omis). Tuo siekiama įtraukti 

daugiau nevyriausybinių organizacijų dalyvauti projekte ir pasinaudoti jų įvairiapusiška 
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darbo patirtimi, pasiekti ne tik kiekybinius projekto veiklų rezultatus, bet ir užtikrinti 

projekto veiklų kokybę ir efektyvumą. 

 

Teikiamas tvirtinti: 
 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

x Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 6. Pareiškėjo organizacijos metinės pajamos 2015 m. ir 2016 m. yra ne mažesnės kaip 50 

tūkst. eurų. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjo 

organizacijos metinės pajamos 2015 m. ir 2016 m. yra ne mažesnės kaip po 50 tūkst. eurų 

kiekvienais iš nurodytų metų.  

Jei pareiškėjas atitinka šį kriterijų, projektui skiriama X balų, jei neatitinka – 0 balų. 

Vertinimas atliekamas vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis, t. y. pareiškėjo VĮ 

Registrų centrui pateikta 2016 m. veiklos rezultatų ataskaita (vertinami duomenys už 2015–

2016 m.). 

Kriterijus taikomas vertinimo metu. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą pareiškėjams, kurie yra užtikrinę finansinį 

organizacijos stabilumą ir vykdo nepertraukiamą veiklą. 

Suma nustatyta įvertinus tai, kad organizacija turi turėti:  

1) nuolatinius darbuotojus, kurie užtikrina organizacijos vadybą, nuolatinės veiklos 

vykdymą ir kuriems mokamas bent minimalus atlyginimas bei  

2) pridėtinių lėšų, užtikrinančių organizacijos veikimą. 

 

Teikiamas tvirtinti: 
 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

x Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 7. Pareiškėjo finansinės ataskaitos yra audituotos. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjo 

finansinės ataskaitos yra audituotos.   

Balai skiriami, jei kartu su paraiška yra pateikta finansinių ataskaitų audito išvada (toliau – 

audito išvada) už 2014 metus ir (arba) 2015 metus ir (arba) 2016 metus, kurioje išdėstyta 

teigiama, besąlyginė nuomonė, rodanti, kad organizacijos finansinės ataskaitos visais 

reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai atskleidžia organizacijos finansinę būklę, veiklos 

rezultatus ir pinigų srautus, arba sąlyginė nuomonė, rodanti, kad organizacijos finansinės 
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ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai atskleidžia organizacijos finansinę 

būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, tačiau yra tam tikrų neatitikimų.  

Finansinių ataskaitų audito išvados parengimo data negali būti vėlesnė kaip kvietimo teikti 

paraiškas paskelbimo data.  

Jei pareiškėjas atitinka šį kriterijų, projektui skiriami X balai, jei neatitinka – 0 balų. 

Kriterijus taikomas vertinimo metu. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą pareiškėjams, kurie vykdydami savo veiklą 

siekia skaidrumo, į tai investuoja atlikdami finansinių ataskaitų auditus ir kurių finansinė 

būklė, veiklos rezultatai ir pinigų srautai yra tvarkingi ir teisingai pateikiami ataskaitose. 

Įvertinus tai, kad pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-K-417 „Smurto artimoje aplinkoje 

prevencija“ bus įgyvendinamos smurto prevencijos politikai nacionaliniu mastu reikšmingos 

veiklos, siekiama skirti prioritetą patyrusiems ir patikimiems pareiškėjams, kurie dar iki 

kvietimo teikti paraiškas nuolat auditavo savo veiklą. 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras                _____________    Eitvydas Bingelis 

                                                                                  (parašas)                                   

  


