
PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. rugpjūčio 31 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 konkretus uždavinys „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir 

kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
11, 58  

Pagal priemonę remiamos veiklos: – integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimas bei konsultavimo paslaugų 

(pagalbos prižiūrint patiems) teikimas šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, 

neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar senyvo amžiaus asmenis; 

– mobiliųjų komandų darbuotojų ir savanorių mokymai 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(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): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  



(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-

435 „Dėl integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – IPP veiksmų 

planas), nuostatas 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, ar projektų veiklos atitinka IPP veiksmų plano 11 punkto nuostatas ir 

pareiškėjai atitinka IPP veiksmų plano priede nurodytus vykdytojus. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijui nustatyti buvo pasirinktas IPP veiksmų planas, kaip strateginio planavimo 

dokumentas, kuriame yra nustatyti 2016–2023 metams iškelti tikslai ir uždaviniai, prie 

kurių pasiekimo prisideda pagal šią priemonę finansuojami projektai. Kadangi gyventojų 

senėjimas ir emigracija lemia tai, kad Lietuvoje auga socialinių paslaugų vyresnio amžiaus 

asmenims ir neįgaliesiems poreikis, o stacionari globa institucijose yra išplėtota labiau 

negu bendruomeninė slauga, šis kriterijus prisidės prie bendruomeninių paslaugų teikimo ir 

to, kad nauji paslaugų gavėjai, šiuo metu negyvenantys globos įstaigose, nebepatektų į 

stacionarias įstaigas dėl išvystytų nestacionarių paslaugų bendruomenėje. 

Projektų atrankos kriterijus pagrįstai išskiria tam tikrą veiklą ir tikslinę grupę iš kitų, 

kadangi tai prisideda prie „Bendrųjų europinių gairių dėl perėjimo nuo institucinės prie 

bendruomeninės globos“ nuostatų įgyvendinimo, taip pat prie nacionalinės politikos tikslų, 

apibrėžtų Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės 

įgyvendinimo 2011–2013 metų priemonių plane, Valstybinėje moterų ir vyrų lygių 

galimybių 2010–2014 metų programoje, IPP veiksmų plane ir kt., įgyvendinimo. 

Siūlomas projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisidės prie IPP veiksmų plano tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo, nes projektų tikslas – plėtoti kokybišką integralią pagalbą 

neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir 

jų šeimoms. Projektais bus siekiama taip pat padėti suaugusiems šeimos nariams, 

prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, teikiant jų 

artimiesiems – nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems neįgaliems vaikams, 



neįgaliems darbingo amžiaus, senyvo amžiaus asmenims integralią pagalbą (socialinę 

globą ir slaugą namuose). 

IPP veiksmų plane nurodyti IPP veiksmų plano vykdytojai yra galimi pareiškėjai, kadangi 

turi patirtį, teikiant socialinės globos paslaugas, taip pat dalis iš jų (21 savivaldybėje) 

vykdė bandomuosius integralios pagalbos projektus, t.y. teikė socialinės globos ir slaugos 

namuose paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims. 

Projektų atrankos kriterijus taikomas taip pat ir projekto įgyvendinimo metu 

 
 
 
_______________________________________________  _________________    ___________________ 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 


