
PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO 
 

2015 m. lapkričio 12 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 „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

8.3.2 uždavinys „Padidinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir 

savanoriškoje veikloje“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Priemonė Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

6 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų savanoriškos veiklos organizavimas 

ir vykdymas: savanorius priimančių organizacijų mokymai ir individualios konsultacijos, 

mentorystės paslaugų jiems teikimas; mokymo, informavimo, konsultavimo paslaugų 

teikimas savanoriškoje veikloje dalyvaujantiems vyresnio amžiaus asmenims; savanorius 

priimančių organizacijų duomenų bazių atnaujinimas, kitos su savanoriškos veiklos 

organizavimu ir vykdymu susijusios veiklos. 

2. Vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų motyvavimas, individualus darbas, 

jų poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, 

siekiant vyresnio amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje. 

3. Mokymai, skirti vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų bendriesiems 

gebėjimams (kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. 

rekomendacijose „Dėl bendrųjų gebėjimų“ (2006/962/EB) ugdyti. 

4. Švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, skirtų vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) 

darbingų asmenų potencialui skatinti, jų motyvavimui aktyviai dalyvauti visuomenės 

gyvenime, teigiamam visuomenės ir darbdavių nuomonės formavimui apie vyresnio 

amžiaus asmenis, organizavimas 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 
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Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

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

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio 

fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi 

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 Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos 

skatinimo 2016–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-597. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama projektų ir pareiškėjų atitiktis Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir 

savanoriškos veiklos skatinimo 2016–2020 metų veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) 

tikslams, uždaviniams, veikloms, rezultatams, tikslinei grupei, vykdytojams. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant užtikrinti, kad projektai aktyviai prisidės prie Veiksmų 

plano, skirto vyresnio amžiaus asmenų motyvavimui ir savanoriškos veiklos skatinimui, 

įgyvendinimo. Šio Veiksmų plano tikslinė grupė, veikla ir laukiami rezultatai tiesiogiai 

prisideda prie Veiksmų programos 8.3.2 uždavinio „Padidinti vyresnio darbingo amžiaus 

asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje“ įgyvendinimo, laukiamų 
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rezultatų ir suplanuotų rodiklių pasiekimo. Pasirinktas selektyvumas, t. y. 55 metų ir 

vyresnių darbingo amžiaus asmenų išskyrimas, yra pagrįstas ir atitinka Europos Tarybos 

rekomendaciją įgyvendinti priemones, didinančias vyresnio amžiaus žmonių galimybes 

įsidarbinti (2014 m. birželio 2 d. rekomendacija Nr. COM(2014)416 „Tarybos 

rekomendacija dėl 2014 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone 

dėl 2014 m. Lietuvos konvergencijos programos {SWD(2014) 416 final}“), Veiksmų 

programą ir strateginio planavimo dokumentą (Veiksmų planą). 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių turi ne mažesnę kaip 1 metų savanoriškos 

veiklos organizavimo patirtį. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjas arba bent vienas iš 

partnerių per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo mėnesio turėjo ne trumpesnę 

nei 1 metų nuolatinio savanoriškos veiklos organizavimo patirtį. Savanoriškos veiklos 

organizavimas apibrėžtas Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme (2011 m. 

birželio 22 d. Nr. XI-1500). Laikoma, kad pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių turi 

savanoriškos veiklos organizavimo patirtį, jei atitinka bent vieną iš šių aspektų:  

1) aiškiai pagrįsta, kad pareiškėjo ar bent vieno iš partnerių organizacijoje yra užtikrintas 

savanoriškos veiklos tęstinumas. Tęstinumas yra apibrėžiamas per veiklos, vykdomos 

savanorių pagalba, pobūdį, t.y. ar savanoriai vykdo tik fragmentišką veiklą (pvz., 

organizuoja vienkartinę socialinę akciją), ar nuolatinio pobūdžio veiklą (pvz., dienos centre 

veda kassavaitinius užsiėmimus vaikams, periodiškai lanko vyresnio amžiaus asmenis, 

rūšiuoja maistą ir pan.); 

2) aiškiai pagrįsta, kad pareiškėjas ar bent vienas iš partnerių yra savanorišką veiklą 
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koordinuojanti institucija, t. y. atlieka šias funkcijas: akredituoja savanorius priimančias 

organizacijas, teikia mentoriavimo paslaugas savanorius priimančioms organizacijoms, 

moko savanorius priimančių organizacijų kuratorius ir jiems teikia individualias 

konsultacijas, atlieka savanorio kompetencijų (įsi)vertinimą. Koordinuojančios 

organizacijos yra akredituotos Jaunimo savanoriškos tarnybos ir (arba) Europos savanorių 

tarnybos, o informaciją apie jas galima gauti iš Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Tarptautinės jaunimo mainų agentūros.   

Be to, iš Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamą projektą 5.3 dalies turi būti aišku, kad pareiškėjas ar partneris, turintis 

aukščiau nurodytos savanoriškos veiklos organizavimo patirties, projekte vykdys būtent šią 

veiklą. Paraiškos vertinimo metu bus atliekamas ekspertinis savanoriškos veiklos patirties 

aprašymo, teikiamo kartu su paraiška, vertinimas 

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

trumpesnę nei 1 metų patirtį įgyvendinant vieną iš pagrindinių finansuojamų veiklų – 

savanoriškos veiklos organizavimą ir vykdymą. Tokia patirtis padės užtikrinti savalaikį ir 

sėkmingą veiklos įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklio „Asmenys virš 54 metų, kurie po 

dalyvavimo ESF veiklose dalyvauja savanoriškoje veikloje“ pasiekimą. Tai tiesiogiai 

prisidės prie veiksmų programos 8.3.2 uždavinio „Padidinti vyresnio darbingo amžiaus 

asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje“ įgyvendinimo.  

Kriterijus atitinka Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos 

skatinimo 2016–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-597 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Ne mažiau kaip 50 proc. iš visų į savanorišką veiklą įtrauktų vyresnio amžiaus asmenų 

savanorišką veiklą vykdys socialinėje srityje. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu paraiškoje 

numatyta ir pagrįsta, kad vykdant savanorišką veiklą ne mažiau kaip 50 proc. iš visų į 

savanorišką veiklą įtrauktų vyresnio amžiaus asmenų savanorišką veiklą vykdys 

organizacijose, veikiančiose socialinėje srityje. Paraiškos vertinimo metu bus vertinami 

kartu su paraiška teikiami išankstiniai susitarimai su savanorius priimančiomis 

organizacijomis, kuriose dalyviai vykdys savanorišką veiklą. 

Socialinėje srityje veikiančiomis organizacijomis laikomos organizacijos, kurios veikia 

šiose srityse:  

- vaiko ir šeimos gerovės skatinimas ir (arba) vaiko teisių užtikrinimas; 

- pagalba nusikaltimų aukoms ir (arba) smurto artimoje aplinkoje prevencija ir mažinimas; 

- jaunimo dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas ir jo integravimas į visuomeninį gyvenimą; 

- neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, sergančių 

priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų ligomis, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš 

laisvės atėmimo vietų, taip pat kitų socialinės atskirties grupių) bei socialinę atskirtį 

patiriančių užsieniečių socialinė integracija; 

- pagalbos ar socialinių paslaugų teikimas asmenims dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų 

socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti 

visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį; 

- žmogaus teisių ir lygių galimybių užtikrinimas; 

- moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas; 

- užimtumo ir socialinės integracijos skatinimas per neformalųjį vaikų ir jaunimo švietimą, 

suaugusiųjų švietimą ir kultūrinę veiklą; 

- savanoriškos veiklos plėtojimas; 

- bendruomeninių organizacijų veikla, tenkinanti gyvenamosios vietovės bendruomenės 

viešuosius poreikius; 
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- ligų ir priklausomybių prevencija, pacientų telkimas ir jų teisų gynimas ir savipagalbos 

stiprinimas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant ne tik skatinti savanorišką veiklą, bet ir stiprinti ne pelno 

sektoriaus organizacijas ir institucijas, veikiančias socialinėje srityje. Būtent socialinė sritis 

yra tas laukas, kuriame daugiausia veikia ne pelno sektorius ir kuris, pasitelkus savanorius, 

gali sukurti pridėtinę vertę visuomenei mažinant skurdą ir didinant socialinę įtrauktį. 

Socialinė sritis apima labai platų veiklų, kuriose gali būti pasitelkiami savanoriai, spektrą. 

Todėl siekiama didinti socialinėje srityje veikiančių ne pelno organizacijų ir institucijų 

gebėjimus telktis savanorius paslaugų teikimui ir organizacijų stiprinimui. Tokiu būdu bus 

ne tik skatinamas žmonių dalyvavimas savanoriškoje veikloje bei jų gebėjimų ugdymas, 

bet ir stiprinamos ne pelno siekiančios organizacijos, kurių dėka savanoriška veikla gali 

tapti svarbi jų kasdienėje veikloje, populiari ir pripažinta visuomenėje.   

Veiklų, priskiriamų socialinei sričiai, sąrašas sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl valstybės turto perdavimo 

panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Kriterijus atitinka Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos 

skatinimo 2016–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-597 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKT Ų ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 4. Projekto veiklos bus vykdomos kompleksiškai 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu projekte 
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paaiškinimai: numatyta įgyvendinti kompleksą visų paslaugų, didinančių vyresnio amžiaus asmenų 

dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje. Kompleksą sudaro šios veiklos: 

1. vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir 

vykdymas (toliau – savanorystė); 

2. vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų motyvavimas, individualus darbas, jų 

poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, 

siekiant vyresnio amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje (toliau – 

motyvavimas); 

3. mokymai, skirti vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų bendriesiems 

gebėjimams (kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. 

rekomendacijose „Dėl bendrųjų gebėjimų“ (2006/962/EB) ugdyti (toliau – bendrųjų 

gebėjimų mokymai);  

4. švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, skirtų vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) 

darbingų asmenų potencialui skatinti, jų motyvavimui aktyviai dalyvauti visuomenės 

gyvenime, teigiamam visuomenės ir darbdavių nuomonės formavimui apie vyresnio 

amžiaus asmenis, organizavimas (toliau – švietimas). 

Laikoma, kad paslaugos vykdomos kompleksiškai, kai yra įgyvendinamas keturių  

aukščiau nurodytų krypčių (savanorystė, motyvavimas, bendrųjų gebėjimų mokymai, 

švietimas) veiklų kompleksas, t. y. keturių krypčių veiklos yra įtrauktos į projekto loginį 

pagrindimą, joms nustatyti fiziniai rodikliai, suplanuotos lėšos ir visas kompleksas 

vykdomas projekto įgyvendinimo metu. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kurie problemą sprendžia 

kompleksiškai. Paslaugų teikimas kompleksiškai užtikrins galimybę vyresnio amžiaus 

asmenims pasiūlyti jiems tinkamiausias veiklas ar veiklų paketą, skatins tarpžinybinį ir 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei vieningos paslaugų sistemos kūrimą savivaldybėje. 

Veiklų kompleksiškumas geriausiai atliepia veiksmų programos 8.3.2 uždavinio „Padidinti 

vyresnio darbingo amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje“ 

laukiamą rezultatą ir suplanuotus stebėsenos rodiklius. 

Kriterijus atitinka Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos 
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skatinimo 2016–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-597 

 
 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras        __________    Laisvūnas Bartkevičius 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 
  


