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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 

 

Vyresnis darbingo amžiaus asmuo – asmuo nuo 55 metų iki Lietuvos Respublikos 

valstybinių socialinio draudamo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus 
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Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų 

bus vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų programos 

teritorijoje gautas ... (įrašyti Stebėsenos komiteto pritarimo datą). 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui: (Žymima, jei su šiuo 

pasiūlymu prašoma Stebėsenos komiteto pritarimo veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje) 

 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 

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 

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

Stebėsenos komiteto 2015 m. lapkričio 26 d. posėdyje 

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 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9536780772b11e5b7eba10a9b5a9c5f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9536780772b11e5b7eba10a9b5a9c5f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9536780772b11e5b7eba10a9b5a9c5f


3 

 

asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje“ įgyvendinimo, laukiamų 

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 

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 
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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 

Šio kriterijaus atsisakoma, kadangi pakeičiama analogišku kriterijumi (Nr. 2), kuris 

leidžia tinkamiau pagrįsti pareiškėjo ar partnerio turimą savanoriškos veiklos 

organizavimo patirtį. 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

X Keitimas 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

2. Pareiškėjas arba partneris savo veiklą grindžia savanoriška veikla. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu 

pareiškėjo arba partnerio (priklausomai nuo to, kuris iš jų projekto įgyvendinimo metu 

bus atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą) organizacijos veikla visiškai arba 

iš dalies grindžiama savanoriška veikla.  

Laikoma, kad organizacija visiškai arba iš dalies savo veiklą grindžia savanoriška 

veikla, jeigu: 

- - organizacijoje yra savanorišką veiklą reglamentuojantys teisės aktai; 

- - organizacijoje per paskutinius trejus kalendorinius metus (2014–2016 m.) dirbo 
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savanoriai, su kuriais yra pasirašytos savanoriško darbo sutartys;  

- - organizacijos apskaitoje yra su savanoriško darbo vykdymu susijusių išlaidų, 

numatytų Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme; 

- - organizacijos veiklos ataskaitose yra informacijos apie tai, kad organizacijos dalis 

veiklų yra vykdoma savanorių (vertinamos veiklos ataskaitos už 2014–2015 metus); 

- - organizacijoje yra etatas, skirtas darbui su savanoriais (savanorių veiklos 

organizavimui, koordinavimui ir pan.); 

- - organizacijos interneto svetainėje yra informacija, skirta norintiems vykdyti 

savanorišką veiklą (kvietimas tapti savanoriu, galimos savanoriškos veiklos sritys, ką 

organizacija gali pasiūlyti savanoriams, kontaktai ir pan.). 

Organizacija, kurioje administracinis personalas (pvz., direktorius, buhalteris, viešųjų 

pirkimų specialistas) dirba be atlygio, nėra laikoma organizacija, atitinkančia šį 

kriterijų. 

Atliekamas ekspertinis vertinimas, suteikiant balus nuo 0 iki X.  

Vertinama informacija, pateikta paraiškos priede, ir ją pagrindžiantys dokumentai: 

organizacijos steigimo dokumentai, jos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, veiklos 

ataskaitos, savanoriškos veiklos sutartys, sutarčių registracijos žurnalai, finansinės 

apskaitos dokumentai, organizacijų interneto svetainės ir kita viešai prieinama 

informacija, kiti dokumentai, pagrindžiantys organizacijos atitikimą kriterijui. 

Jei projekto įgyvendinimo metu keičiasi pareiškėjas (projekto vykdytojas) arba 

partneris, kuris buvo atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą projekte, ir dėl 

kurio atitikties šiam kriterijui projekto naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškai 

buvo skirti balai, naujasis pareiškėjas (projekto vykdytojas) arba partneris turi atitikti 

tą patį kriterijų.  

Keičiamas partneris gali neatitikti šio kriterijaus, jeigu jį atitinka kitas partneris, kuris 

irgi yra atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą projekte. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kurių vykdytojai turi patirties 

organizuojant ir vykdant savanorišką veiklą, nes patys visiškai arba iš dalies veikia 

savanorystės pagrindu. Tokia patirtis užtikrins sklandų veiklos „vyresnių darbingo amžiaus 

asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas“ 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 
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Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

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; 

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

Šio kriterijaus atsisakoma, kadangi pakeičiama analogišku kriterijumi (Nr. 3), kuris 

leidžia tinkamiau pagrįsti, ar savanoriška veikla vykdoma socialinių paslaugų srityje. 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

X Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

3. Savanoriška veikla vykdoma socialinių paslaugų srityje. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu didesnė 

dalis į savanorišką veiklą įtrauktų vyresnio darbingo amžiaus (nuo 55 metų) asmenų 

savanorišką veiklą vykdys organizacijose, teikiančiose socialines paslaugas. 

Skaičiuojami tik tie dalyviai, kurie planuojama, kad projekto metu savanorišką veiklą 

vykdys ne trumpiau kaip 20 valandų.  

Aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriuose planuojamų į savanorišką veiklą 
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įtrauktų vyresnio amžiaus asmenų, vykdančių savanorišką veiklą organizacijose, 

teikiančiose socialines paslaugas, dalis yra didesnė. 

Skaičiuojama pagal formulę X=Dsp*100/D, kur D – visi dalyviai, vykdantys savanorišką 

veiklą, Dsp – dalyviai, kurie savanorišką veiklą vykdys socialines paslaugas teikiančiose 

organizacijose. 

Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose planuojama, kad didesnė dalis dalyvių 

savanorišką veiklą vykdys socialines paslaugas teikiančiose organizacijose iki paraiškų, 

kuriose planuojama, kad tokių dalyvių dalis bus mažesnė.  

Daugiausia (X) balų suteikiama pirmosioms 20 proc. paraiškų (jei gaunamas skaičius 

nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; 

atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), mažiau (Y) balų – kitoms 20 proc. paraiškų ir 

t.t. Mažiausiai (V) balų suteikiama paskutinėms 20 proc. paraiškų. Jeigu pirmosios 

paraiškos, pagal kurias dalyvių, kurie savanorišką veiklą vykdys socialines paslaugas 

teikiančiose organizacijose, dalis yra vienoda sudaro daugiau nei 20 proc. paraiškų, 

tuomet visoms joms suteikiama X balų. Tokiu atveju y balų suteikiama pirmosioms 20 

proc. likusių paraiškų, Z balų – kitoms 20 proc. paraiškų ir t.t. Atitinkamai ta pati 

loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau nei 20 proc. Y balais vertinamų paraiškų, 

surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju joms visoms skiriama Y balų, o likusioms 

tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai. Organizacija priskiriama prie 

veikiančių socialinių paslaugų srityje, jei ji teikia: 

 bent vienos srities socialines paslaugas iš žemiau išvardytų paslaugų, apibrėžtų 

Socialinių paslaugų kataloge, patvirtiname Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“: 

- tarpininkavimas ir atstovavimas; 

- maitinimo organizavimas; 

- aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; 

- transporto organizavimas; 

- asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas; 

- pagalba į namus; 

- socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

- apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose; 

- laikinas apgyvendinimas; 

- intensyvi krizių įveikimo pagalba; 

- psichosocialinė pagalba; 



9 

 

- apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose; 

- pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams; 

- dienos socialinė globa; 

- trumpalaikė socialinė globa; 

- ilgalaikė socialinė globa; 

 dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams, apibrėžtas Vaikų dienos centrų 

veiklos rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų 

veiklos rekomendacijų patvirtinimo“; 

 paslaugas prieglobsčio gavėjams, apibrėžtas Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų 

integracijai teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl valstybės paramos 

prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vertinama informacija, nurodyta kartu su paraiška teikiamuose išankstiniuose  

susitarimuose  su savanorius priimančiomis organizacijomis, kuriose projekto dalyviai 

vykdys savanorišką veiklą, ir jų steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo 

sandoriuose arba veiklos nuostatose) nurodyti organizacijos tikslai, uždaviniai ir 

veiklos.  

Laikoma, kad organizacija veikia socialinių paslaugų srityje, jei steigimo dokumentuose 

aiškiai nurodyti tikslai, uždaviniai ir veiklos, kurie yra skirti teikti aukščiau įvardytas 

paslaugas. Jei organizacijos steigimo dokumentuose nėra aiškiai įvardyta, kad jos 

tikslai, uždaviniai ir veiklos yra skirti teikti socialines paslaugas, pvz., teigiama, kad 

tokios paslaugos teikiamos pagal steigimo dokumentų punktą „kitos paslaugos“, 

laikoma, kad organizacija tokių paslaugų neteikia ir šio kriterijaus neatitinka. 

Į steigimo dokumentų pakeitimus, atliktus po 2016 m. gruodžio 31 d., nėra 

atsižvelgiama. 

Jei projekto įgyvendinimo metu keičiasi arba yra įtraukiama nauja savanorius 

priimančioji organizacija, turi būti išlaikytas paraiškos vertinimo metu nustatytas 

santykis tarp visų dalyvių, kurie vykdo savanorišką veiklą, ir dalyvių, kurie 

savanorišką veiklą vykdo organizacijose, teikiančiose socialines paslaugas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Kriterijus pasirinktas siekiant ne tik skatinti savanorišką veiklą, bet ir kurti tradiciją ne pelno 

sektoriaus organizacijose ir institucijose, teikiančiose socialines paslaugas žmonėms, 

pasitelkti savanorius veiklos vykdymui. Socialinių paslaugų sritis yra tas laukas, kuriame 

daugiausia veikia ne pelno sektorius ir kuris, pasitelkus savanorius, gali sukurti pridėtinę 

vertę individualiai žmogui ir visuomenei mažinant skurdą ir didinant socialinę įtrauktį. 
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Siekiama skatinti socialines paslaugas teikiančias ne pelno organizacijas ir institucijas didinti 

savo paslaugų kokybę bei plėsti apimtis pasitelkiant savanorius.  

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. Savanorių koncentracija socialines paslaugas teikiančiose organizacijose gali 

susiaurinti savanorystės vietų ratą, tačiau tuo pačiu sukuria prielaidas atsirasti savanoriškos 

veiklos sistemai socialinių paslaugų srityje 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

X Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

4. Projekto veiklos bus vykdomos kompleksiškai. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu projekte 

numatyta įgyvendinti kompleksą visų paslaugų, didinančių vyresnio darbingo amžiaus (nuo 

55 metų) asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje. Projekto veiklų 

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 mokymas, švietimas) 
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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. 

Aukštesni balai projektui skiriami, jeigu paraiškoje, be privalomų veiklų, numatyta 

vykdyti kitas veiklas. Kuo daugiau veiklų numatyta įgyvendinti, tuo aukštesnis balas 

yra skiriamas.  

Laikoma, kad veiklas numatyta vykdyti, jei veiklos yra įtrauktos į projekto loginį 

pagrindimą, joms nustatyti fiziniai rodikliai, suplanuotos lėšos (tame tarpe nuosavas 

įnašas, jei numatytas) ir visos pasirinktos projekto veiklos vykdomos projekto 

įgyvendinimo metu. 

Vertinama  pateikta informacija paraiškoje

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 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 

 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

5. Vyresnio amžiaus asmenys savanorišką veiklą vykdo ilgiau nei 20 val. per visą projekto 

įgyvendinimo laikotarpį. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu paraiškoje 

planuojama, kad vyresnio darbingo amžiaus (nuo 55 metų) asmenys savanorišką veiklą 

projekte vykdys ilgiau. Vertinama pagal informaciją, pateiktą susitarimuose su savanorius 

priimančiosiomis organizacijomis.  

Aukštesnis balas skiriamas paraiškoms, kuriose planuojama, kad vieno asmens savanoriškos 

veikos vykdymo per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį trukmė yra ilgesnė (bet ne 

trumpiau kaip 20 val.).  Skaičiuojama vidutinė vieno asmens savanoriavimo trukmė.  

Skaičiuojama pagal formulę X=T/D, kur D – visi dalyviai, vykdantys savanorišką veiklą, T – 

bendras visų dalyvių, vykdančių savanorišką veiklą, savanoriautas laikas. 
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Projektai surikiuojami nuo paraiškų, kuriose planuojama, kad vyresnio amžiaus asmenys 

savanorišką veiklą vykdys ilgiau iki paraiškų, kuriose šią veiklą vyresnio amžiaus asmenys 

vykdys trumpiausiai.  

Daugiausia (X) balų suteikiama pirmosioms 20 proc. paraiškų (jei gaunamas skaičius nėra 

sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši 

taisyklė taikoma ir toliau), mažiau (Y) balų – kitoms 20 proc. paraiškų ir t.t. Mažiausiai (V) 

balų suteikiama paskutinėms 20 proc. paraiškų. Jeigu pirmosios paraiškos, pagal kurias 

vyresnio mažiaus asmenų vidutinė savanoriškos veiklos vykdymo trukmė yra vienoda sudaro 

daugiau nei 20 proc. paraiškų, tuomet visoms joms suteikiama X balų. Tokiu atveju Y balų 

suteikiama pirmosioms 20 proc. likusių paraiškų, Z balų – kitoms 20 proc. paraiškų ir t.t. 

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau nei 20 proc. Y balais 

vertinamų paraiškų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju joms visoms skiriama Y 

balų, o likusioms tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai. 

Vertinama informacija, pateikta Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

priede  lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – Paraiška) 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kurie planuoja savanorišką veiklą 

vykdyti ilgiau, nei minimalus reikalavimas, nustatytas Apraše. Ilgesnis savanoriškos veiklos 

vykdymas padidina tikimybę, kad atsiras ilgalaikiai ryšiai su savanorius priimančiosiomis 

organizacijomis, savanoriška veikla konkrečiam asmeniui taps vertybe, susiformuos įprotis 

vykdyti savanorišką veiklą ir visa tai prisidės prie stebėsenos rodiklio „Asmenys virš 54 

metų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose dalyvauja savanoriškoje veikloje“ pasiekimo. Tai 

tiesiogiai prisidės prie veiksmų programos 8.3.2 uždavinio „Padidinti vyresnio darbingo 

amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje“ įgyvendinimo 

 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

6. Pareiškėjas turi projektų įgyvendinimo patirties. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

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

įgyvendinęs projektus, finansuotus Europos socialinio fondo lėšomis 2007–2013 m. ir (arba) 

2014–2020 m. laikotarpiais, Europos ekonominės erdvės programų LT05 „Rizikos grupės 
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vaikai ir jaunimas“, LT08 „EEE stipendijų programa“ ir 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 (NVO fondo) lėšomis. 

Didesnis balų skaičius skiriamas pareiškėjui, kurio minėtų fondų (programų) lėšomis 

finansuotų įgyvendintų projektų, kuriuose jis buvo pareiškėjas, skaičius yra didesnis. 

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. 

Didesnis balų skaičius skiriamas pareiškėjui, kurio minėtų fondų (programų) lėšomis 

finansuotų įgyvendintų projektų, kuriuose jis buvo pareiškėjas, skaičius yra didesnis. Jei 

pareiškėjas nėra įgyvendinęs nei vieno projekto, jam skiriama 0 balų, jei yra įgyvendinęs 1 

projektą – skiriama X balų, jei 2 projektus – skiriama Y balų, jei 3 projektus – Z balų, jei 4 

projektus – U balų, jei 5 projektus – V balų, jei 6 ir daugiau projektų – V balų. (X 

suprantamas kaip žemiausias balas, V – aukščiausias balas). 

Vertinama informacija, pateikta paraiškos priede. 

Jei projekto įgyvendinimo metu keičiasi pareiškėjas (projekto vykdytojas), dėl kurio atitikties 

šiam kriterijui projekto naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškai buvo skirti balai, naujasis 

pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi atitikti tą patį kriterijų 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kurių vykdytojai turi didesnę 

projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtį. Tokia patirtis padės atrinkti pareiškėjus, 

kurie organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą bei pasiekti 

suplanuotus rezultatus. Tai tiesiogiai prisidės prie veiksmų programos 8.3.2 uždavinio 

„Padidinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje 

veikloje“ įgyvendinimo 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

7. Regioninė projekto veiklų aprėptis. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu projekto 

veiklas planuojama vykdyti didesniame skaičiuje savivaldybių, esančių apskrityje, kurioje 

pareiškėjas planuoja vykdyti veiklą. 

Laikoma, kad veikla vykdoma savivaldybėje, jei paraiškoje planuojama, kad tos savivaldybės 

gyventojai sudarys ne mažiau kaip 20 proc. visų projekto tikslinės grupės dalyvių.   

Projektai surikiuojami nuo paraiškų, kuriose planuojama, kad projekto veiklos bus vykdomos 

didesniame skaičiuje savivaldybių iki paraiškų, kuriose planuojama, kad projekto veiklos bus 

vykdomos mažesniame skaičiuje savivaldybių (Alytaus apskr. – 5 sav., Kauno apskr. – 8 

sav., Klaipėdos apskr. – 7 sav., Marijampolės apskr. – 5 sav., Panevėžio apskr. – 6 sav., 

Šiaulių apskr. – 7 sav., Tauragės apskr. – 4 sav., Telšių apskr. – 4 sav., Utenos apskr. – 6 

sav., Vilniaus apskr. – 8 sav.).  

Jei projekto veiklas numatyta vykdyti 1 savivaldybėje, projektui skiriama 0 balų, jei 2 

savivaldybėse – X balų, jei 3 savivaldybėse – Y balų, jei 4 savivaldybėse – Z balų, jei 5 – U 

balų. (X suprantamas kaip žemiausias balas, U – aukščiausias balas). 

Vertinama pateikta informacija Paraiškoje ir paraiškos priede 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kuriose labiau užtikrintas 

teritorinis padengtumas. Tai sudarys sąlygas veiklų naudą gauti skirtingų savivaldybių 

gyventojams ir vyresnio amžiaus asmenų problemas spręsti geografiškai tolygiau. Tai 

tiesiogiai prisidės prie veiksmų programos 8.3.2 uždavinio „Padidinti vyresnio darbingo 

amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje“ įgyvendinimo. 

Kriterijus padės išvengti projektų dalyvių koncentracijos vienoje savivaldybėje, dėl ko gali 

kilti grėsmė nepasiekti suplanuotų rezultatų. 

Pažymėtina, kad Projektų finansavimo sąlygų apraše kvietimo teikti paraiškas lėšos bus 

paskirstytos (proporcingai tos amžiaus grupės gyventojų skaičiui) pagal apskritis ir vienas 

projektas galės būti įgyvendinamas tik vienoje apskrityje. Tarpusavyje konkuruos tik tie 

projektai, kurie paraiškoje nurodys tą pačią apskritį 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 8. Pareiškėjo organizacija yra veikianti apskrityje, kurioje bus vykdomas projektas. 
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pavadinimas: 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jei pareiškėjo 

organizacija yra veikianti apskrityje, kurioje bus vykdomas projektas. Laikoma, kad 

pareiškėjo organizacija veikia apskrityje, jei ji yra įregistruota arba turi patalpas toje 

apskrityje, kurioje vykdys projektą.  Tikrinamas pareiškėjo organizacijos buveinės adresas 

arba galiojanti patalpų nuomos, panaudos, nuosavybės sutartis, sudaryta ne vėliau kaip iki 

nustatytos paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos. 

Jei pareiškėjo organizacija veikia apskrityje, kurioje bus vykdoma projekto veikla, paraiškai 

skiriama X balų, jei ne – 0 balų. 

Apskritį, kurioje bus vykdomas projektas, pareiškėjas nurodo . Nurodoma ta Paraiškoje

apskritis, kurios gyventojai bus projekto dalyviai.  

Jei projekto įgyvendinimo metu keičiasi pareiškėjas (projekto vykdytojas), dėl kurio atitikties 

šiam kriterijui projekto naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškai buvo skirti balai, naujasis 

pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi atitikti tą patį kriterijų 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Kriterijus pasirinktas siekiant skatinti, kad projektus vykdytų regioninės (vietos) NVO, 

kurios geriausiai žino tikslinės grupės situaciją, problemas ir gali geriau atliepti vietos 

gyventojų poreikius, užtikrinti tinkamą projektų planavimą ir įgyvendinimą. Pažymėtina, kad 

ministerija siekia, kad projekto vykdytojai atliktų ne tik nominalią projekto koordinavimo 

funkciją, bet ir realiai vykdytų tiesiogines projekto veiklas, patys teiktų paslaugas tikslinės 

grupės asmenims, o ne vien tik organizuotų paslaugų pirkimą. Regioninių (vietos) NVO 

įsitraukimas į projektų įgyvendinimą gali padėti užtikrinti veiklos (ypač savanorystės) 

tęstinumą regione, vietos NVO ir bendruomenių tinklaveikos skatinimą, bendradarbiavimo 

su savanorius priimančiosiomis organizacijomis tolesnį palaikymą.  

Visa tai turės teigiamą poveikį pačių regioninių NVO stiprinimui bei įgalinimui, kas atitinka 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 

2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82, siekį palaikyti partnerystę, paremtą 

bendruomenių įgalinimu ir įsitraukimu, tarpžinybiniu bendradarbiavimu, panaudojant 

nevyriausybinių organizacijų sukauptą gerąją patirtį ir jas paskatinant įsijungti į paslaugų 

teikimą; įtraukti ir sutekti galią vietos partneriams, bendruomenėms, verslui, 

nevyriausybinėms organizacijoms; siekti tvarios regionų plėtros, svarbų vaidmenį suteikiant 

pačių regionų ir savivaldybių, jų gyventojų, politikų, nevyriausybinių organizacijų 

iniciatyvumui bei kompetencijai 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

 

X Nustatymas 
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KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

9. Projekte numatytas nuosavas įnašas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu paraiškoje 

numatytas nuosavas įnašas.  

Nuosavu įnašu laikoma projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) vykdančiojo personalo 

(vykdančio projektų finansavimo sąlygų apraše numatytas veiklas) darbo užmokesčiui skirta 

nuosavų lėšų suma, kuria projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) prisideda prie projekto 

įgyvendinimo ir kurią gali sudaryti nacionalinės viešosios lėšos ir (arba) privačios lėšos.    

Aukštesnis balas skiriamas paraiškoms, kuriose planuojama, kad nuosavo įnašo dalis bus 

didesnė.  

Skaičiuojama pagal formulę X=In*100/B, kur B – visas biudžetas, In – nuosavas įnašas. 

Paraiškos surikiuojamos nuo paraiškų, kurių biudžetuose nuosavas įnašas sudaro didesnę dalį 

iki paraiškų, kurių biudžetuose nuosavas įnašas sudaro mažiausią dalį.  

Daugiausia (X) balų suteikiami pirmosioms 20 proc. paraiškų (jei gaunamas skaičius nėra 

sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši 

taisyklė taikoma ir toliau), mažiau (Y) balų – kitoms 20 proc. paraiškų ir t.t. Mažiausiai (V) 

balų suteikiama paskutinėms 20 proc. paraiškų. Jeigu pirmosios paraiškos, pagal kurias 

nuosavo įnašo dalis yra vienoda sudaro daugiau nei 20 proc. paraiškų, tuomet visoms joms 

suteikiama X balų. Tokiu atveju Y balų suteikiama pirmosioms 20 proc. likusių paraiškų, Z 

balų – kitoms 20 proc. paraiškų ir t.t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro 

daugiau nei 20 proc. Y balais vertinamų paraiškų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu 

atveju joms visoms skiriama Y balų, o likusioms tuo pačiu principu suteikiami žemesni 

vertinimai. 

Vertinama pateikta informacija paraiškoje 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kurie planuoja organizacijos 

lėšomis prisidėti prie projekto įgyvendinimo, taip pademonstruodami organizacijos finansinį 

stabilumą, gebėjimą dalį veiklų vykdyti nepriklausomai nuo Europos Sąjungos finansinės 

paramos ir tęstinumo galimybę pasibaigus projektui. 

Siekiant paraiškos vertinimo metu įsitikinti nuosavo įnašo pagrįstumu bei projekto 

įgyvendinimo metu užtikrinti projekto vykdytojo įsipareigojimų dėl nuosavo įnašo vykdymo 

stebėseną ir kontrolę, nuosavu įnašu laikomas tik projekto vykdytojo ir (ar) partnerio 

vykdančiojo personalo darbo užmokestis 
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Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

10. Pareiškėjo organizacijos vidutinės metinės pajamos 2014 m. ir 2015 m. buvo ne 

mažesnės kaip po 15 tūkst. eurų. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjo 

organizacijos metinės pajamos 2014 m. ir 2015 m. buvo ne mažesnės kaip po 15 tūkst. eurų.  

Jei pareiškėjo organizacija atitinka šį kriterijų skiriama X balų, jei neatitinka - 0 balų. 

Vertinami kartu su paraiška pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai už 2014–2015 m. 

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: 

11. Pareiškėjas arba partneris yra savanorišką veiklą koordinuojanti organizacija. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjas 

arba partneris (priklausomai nuo to, kuris iš jų projekto įgyvendinimo metu bus atsakingas už 

savanoriškos veiklos organizavimą), yra savanorišką veiklą koordinuojanti organizacija, t.y. 

pripažinta, kad ji yra pasirengusi teikti šias paslaugas: koordinuoti savanorius priimančias 

organizacijas, organizuoti savanorius priimančių organizacijų mokymus, teikti konsultacijas 

ir pan.  

Koordinuojančių organizacijų sąrašus galite rasti interneto adresais „Jaunimo savanoriška 

tarnyba“ projekte „Atrask save“ | Jaunimo garantijos ir European Youth Portal. 

Balai skiriami tik toms organizacijoms, kurios koordinuojančiomis organizacijomis tapo iki 

2016 m. gruodžio 31 d.  

http://www.jaunimogarantijos.lt/lt/jaunimo-garantiju-projektai/jaunimo-savanoriska-tarnyba-projekte-atrask-save/108
http://www.jaunimogarantijos.lt/lt/jaunimo-garantiju-projektai/jaunimo-savanoriska-tarnyba-projekte-atrask-save/108
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en?country=LT&topic=&field_eyp_vp_accreditation_type=3&town=&name=&pic=&eiref=&inclusion_topic
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Iš paraiškoje pateiktos informacijos turi būti aišku, kad pareiškėjas ar partneris, esantis 

savanorius koordinuojanti organizacija, bus atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą 

projekte.  

Tuo atveju, kai keli subjektai yra savanorius koordinuojančios organizacijos, balas nėra 

sumuojamas.  

Tuo atveju, kai šį kriterijų atitinka pareiškėjas, paraiškai skiriama X balų. Tuo atveju, kai šį 

X suprantamas kaip aukštesnis balas, kriterijų atitinka partneris, paraiškai skiriama Y balų. (

Y – žemesnis balas). 

Jei projekto įgyvendinimo metu keičiasi pareiškėjas (projekto vykdytojas) arba partneris, 

kuris buvo atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą projekte, ir dėl kurio atitikties 

šiam kriterijui projekto naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškai buvo skirti balai, naujasis 

pareiškėjas (projekto vykdytojas) arba partneris turi atitikti tą patį kriterijų.  

Keičiamas pareiškėjas arba partneris gali neatitikti šio kriterijaus, jeigu jį atitinka kitas 

partneris, kuris irgi yra atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą projekte 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Kriterijus pasirinktas siekiant suteikti prioritetą projektams, kurių vykdytojai turi patirties 

dirbti su savanorius priimančiomis organizacijomis: teikti pagalbą savanorius priimančioms 

organizacijoms, mokyti savanorius priimančių organizacijų darbuotojus atsakingus už 

savanorius, teikti konsultacijas ir pan. Tokia patirtis užtikrins sklandų savanoriškos veiklos 

organizavimą projekte 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 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS  

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

12. Pareiškėjo organizacija vykdo finansinių ataskaitų auditą. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjo 

organizacija vykdo finansinių ataskaitų auditą.  

Balai skiriami, jei kartu su paraiška yra pateikta finansinės ataskaitos audito išvada už 2014 

metus ir (arba) 2015 metus, kurioje pateikta teigiama, besąlyginė nuomonė, kuri rodo, kad 

organizacijos finansinė ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo 
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organizacijos finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, arba sąlyginė nuomonė, 

kuri rodo, kad organizacijos finansinė ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir 

teisingai parodo organizacijos finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, tačiau yra 

tam tikrų neatitikimų 

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 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras        Eitvydas Bingelis 

    

  

 


